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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  75/2016 
 
ΘΕΜΑ 6ο : Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την 
                  εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». 
 
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 17η του μηνός Μαΐου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη και ώρα 8:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
μετά την υπ' αριθ. 7963/13-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου 
Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε 
ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. 
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 
τέσσερα  (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ – Δήμαρχος - Πρόεδρος, 
2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Δόσχορης Κων/νος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο 
οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο.  
  Α π ό ν τ ε ς : 1.Στάμου Γεώργιος, 2.Ράτης Σπυρίδων, 3.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ’ αριθ. 6/2016 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο “Ασφάλιστρα 
μεταφορικών μέσων”, η οποία αφορά την ανάθεση της εργασίας ασφάλισης 
των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και δικύκλων - τρικύκλων 
(μοτοποδηλάτων) για το έτος 2016 και συγκεκριμένα (44) αυτοκινήτων 
(επιβατηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, φορτηγά παντός είδους, 
απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων), (14) μηχανημάτων έργων (φορτωτές - 
εκσκαφείς, αλυσοφόρος προωθητήρας, σάρωθρα, καλαθοφόρα), (5) 
δικύκλων και (3) τρικύκλων (μοτοποδηλάτων) ενδεικτικού προϋπολογισμού 
#30.100,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Κ.Ε. και του χαρτοσήμου. 
2. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους, στον οποίο έχουν 
εγγραφεί πιστώσεις για την ανωτέρω υπηρεσία στους κάτωθι  Κ.Α.  
10-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ποσού   1.300,00€.  
15-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ποσού   3.000,00€. 
20-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ποσού 20.000,00€. 
30-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ποσού   2.000,00€.   
35-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ποσού   3.800,00€. 
3. Οι υπ’ αριθ. Α-289, Α-290, Α-291, Α-292 & Α-293/22-4-2016 Προτάσεις 
Ανάληψης Υποχρέωσης. 



4. Η υπ’ αριθ. 63/2016 (ΑΔΑ:7ΘΦΦΩΛ3-ΨΕΗ) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία αφενός διατέθηκε πίστωση 30.100,00€ σε βάρος 
των ανωτέρω Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού 
τρέχοντος έτους, κι αφετέρου καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας ‘’Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων‘’.  
5. Η υπ’ αριθ. 7151/27-04-2016 (ΑΔΑ:7ΑΜΥΩΛ3-Ν4Θ) Περιληπτική Διακήρυξη 
πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας ‘’Ασφάλιστρα 
μεταφορικών μέσων‘’ και η εφημερίδα όπου αυτή δημοσιεύτηκε. 
6. Το υπ’ αριθ. 7646/10-05-2016 (1ο) πρακτικό διεξαγωγής πρόχειρου 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών Μέσων», από το οποίο προκύπτει ότι κατατέθηκαν τρεις (3) 
προσφορές, ήτοι των κάτωθι: 
 INTERLIFE ΑΑΓΕΑ 
 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.,  
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 
οι οποίες κι έγιναν αποδεκτές,  
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των ανωτέρω εταιρειών οι 
οποίες ανέρχονται, αντίστοιχα, στα ποσά των  
 #21.741,66 # € (είκοσι μία χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και 

εξήντα έξι λεπτών), 
 #19.484,00# € (δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ), 
 #21.807,00 # € (είκοσι μία χιλιάδων οκτακόσιων επτά ευρώ),  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Κ.Ε. και του χαρτοσήμου,  
και εισήγησης για ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στην εταιρεία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 
Α.Α. & Α.Ε., καθότι η προσφορά της κρίνεται η πλέον συμφέρουσα για τον 
Δήμο.  
7. Το γεγονός ότι σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού δεν υποβλήθηκαν 
ενστάσεις. 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 209 του Ν. 
3463/2006, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 20 του Ν. 3731/2008, και του 
άρθρου 273 του ιδίου Νόμου, καθώς και τις  διατάξεις του Π.Δ. 28/80, μετά 
από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 
 1. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων», προϋπολογισμού 
δαπάνης #30.100,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Κ.Ε. και του 
χαρτοσήμου, στην εταιρεία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε., έναντι ποσού 
#19.484,00#€ (δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ), 
σύμφωνα με την προσφορά της, για την ασφαλιστική περίοδο από 31-05-
2016 έως 30-05-2017. 
2. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης. 

 Η παρούσα Απόφαση πήρε  αύξοντα αριθμό  75/2016. 
               Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 

 της Οικονομικής Επιτροπής          ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
    Δήμαρχος     
                                                                         ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
                                                                          
                                                                         ΔΟΣΧΟΡΗΣ  Κωνσταντίνος                                                     
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ         


