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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού  για την  ασφάλιση 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου από 01.01.2015 – 31.12.2015 
 
 Με την υπ’ αριθ. 38/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η σκοπιµότητα για 
την  ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου από 01.01.2015 – 31.12.2015 
 και µε την  υπ’ αριθ. 414/5.12.2014 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν :  α) η δαπάνη 
και η διάθεση πίστωσης της εν θέµατι εργασία συνολικού ποσού 59.900,00€ β) η µε αριθ. 24/2014 
µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος  και γ) οι όροι διακήρυξης. 
 Στις 17/12/2014 και ώρα  09.30π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.),για την  ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου 
∆ιονύσου από 01.01.2015 – 31.12.2015,που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ.85/2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής , προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της 
πιο πάνω παροχής. 
 Έντoς του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο 
προσφοράς οι κάτωθι: 

1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
2. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

   
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε  πρακτικό , που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο γίνονται δεκτές όλες προσφορές των  διαγωνιζοµένων καθώς 
ανταποκρίνονται στα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη. 
 
 Ακολούθως η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα 
µε τις οποίες οι τιµές που προσφέρθηκαν καταγράφονται κατωτέρω : 
 

1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ µε συνολική τιµή προσφοράς 57.035,46 
2. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ µε συνολική τιµή προσφοράς 48.804,25 €   

  
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τη χαµηλότερη τιµή προσφέρει η εταιρεία INTERLIFE 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ µε συνολική τιµή προσφοράς 48.804,25 €  . 

 
 Το πρακτικό κοινοποιήθηκε µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 40177/19.12.2014 έγγραφο στους 
συµµετέχοντες και δε κατατέθηκε ένσταση. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π.∆. 28/80  και του  άρθρου 72 
του Ν.3852/2010, προτείνεται : 

 
 
  Ι.-Η έγκριση του πρακτικού  της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  διαγωνισµού , 
 



 ΙΙ.- η κατακύρωση του διαγωνισµού για την  ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου 
∆ιονύσου από 01.01.2015 – 31.12.2015 στην εταιρεία INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ επειδή η 
προσφορά της  είναι η οικονοµικότερη ,αντί του ποσού των 48.804,25€ . 
 
  
 
 

       Η Αντιδήµαρχος 
 
 
 
 
 

       Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
 
 

 
Συνηµµένα: 1)Το πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού. 
        2)Οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων. 
 
 

 
 
 
 
 

 

   

Κοινοποίηση: 
1)Γραφείο Προµηθειών 
 

  

   


