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ΑΠΟΦΑΣΗ   093/2008 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 8η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 21-02-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 
Ιωάννης  και  2) Κουδούνης Αργύριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,    
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος.  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης.  
 
 
Στην συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί με τακτικά θέματα, λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο: 

Επί πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ασφάλιση 
μεταφορικών μέσων του Δήμου Καλαμάτας, για το έτος 2008. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 20-2-2008 έγγραφο του 
Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2008¨  
 
 Σας διαβιβάζομε το πρακτικό διαγωνισμό και το πρακτικό εισήγησης του κανονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου Καλαμάτας για 
το έτος 2008 και παρακαλούμε για  δικές σας ενέργειες. Η ανάθεση πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 
 

Ο εισηγητής 
Α. Παπαδόπουλος 

Ο τμηματάρχης 
Σπ. Λαγωνικάκος» 

 
 
Τα διαβιβαζόμενα με το παραπάνω έγγραφο πρακτικό διαγωνισμού και πρακτικό εισήγησης 
του εν λόγω διαγωνισμού, έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008. 
 
     Στην Καλαμάτα σήμερα  19 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα  11: 00 πρωινή, οι υπογεγραμμένοι:   

1) Κουδούνης Αργύρης, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος 
2) Κουτσούλη Δήμητρα, δημοτική υπάλληλος, τακτικό μέλος και 
3) Παπαδόπουλος Αντώνιος, δημοτικός υπάλληλος, τακτικό μέλος της επιτροπής 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με την 37/2008 απόφαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής, για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας για 
το έτος 2008, συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα Αριστομένους 28 
προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά και να αξιολογήσουμε τις προσφορές 
των ενδιαφερομένων.  

     Προσήλθαν και παρέδωσαν σφραγισμένους φακέλους με προσφορές οι κάτωθι : 
1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  
2. ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. 
3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. 
     Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών 
και στον έλεγχο των δικαιολογητικών όπου διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες είχαν 
προσκομίσει τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά και έκανε δεκτές τις 
συμμετοχές τους.  
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     Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης προσκομίσθηκε στην επιτροπή ΦΑΞ της «ΕΘΝΙΚΗ Η 
ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» με το οποίο η εταιρία επικαλούμενη το έντονα καιρικά 
φαινόμενα των ημερών αυτών ζητούσε αναβολή του διαγωνισμού προκειμένου να καταθέσει 
προσφορά. Η επιτροπή απέρριψε το αίτημα της παραπάνω εταιρίας και προχώρησε στο 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών οι οποίες είχαν ως εξής:  
1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  με συνολική προσφορά 20.564,04 €. 
2. ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. με συνολική προσφορά 17.440,00 €. 
3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. με συνολική προσφορά 13.002,00 €. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής: 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1)                                               2)                                               3) 
           Κουδούνης Α.                            Κουτσούλη Δ.                          Παπαδόπουλος Α.» 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2008. 

 
     Στην Καλαμάτα σήμερα  19 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα  13: 00 μ.μ. οι υπογεγραμμένοι:   
4) Κουδούνης Αργύρης, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος 
5) Κουτσούλη Δήμητρα, δημοτική υπάλληλος, τακτικό μέλος και 
6) Παπαδόπουλος Αντώνιος, δημοτικός υπάλληλος, τακτικό μέλος της επιτροπής 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με την 37/2008 απόφαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής, για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας για το 
έτος 2008, συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα Αριστομένους 28, 
προκειμένου να εισηγηθούμε στην Δημαρχιακή Επιτροπή για την παραπάνω προμήθεια.  

1) Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 
2) Την 5/2008 μελέτη. 
3) Την 37/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για κατάρτιση των όρων. 
4) Τις προσφορές των ενδιαφερομένων. 
5) Το από 19/2/2008 προηγούμενο πρακτικό διαγωνισμού 
6) Το ότι υπήρξε συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
1. Την απόρριψη του αιτήματος της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» 
2. Την ανάθεση της ασφάλισης των μεταφορικών μέσων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 

2008 στην εταιρία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. στην συνολική τιμή των 13.002,00 €. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1)                                                2)                                               3) 
          Κουδούνης Α.                            Κουτσούλη Δ.                         Παπαδόπουλος Α.» 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. 
(Ν. 3463/2006), 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

 
Υιοθετεί το Πρακτικό Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου Καλαμάτας για το 
έτος 2008, που καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και 
συγκεκριμένα εγκρίνει: 
 

 Ι. Την απόρριψη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»   

 
ΙΙ. Την ανάθεση της ασφάλισης των μεταφορικών μέσων του Δήμου 

Καλαμάτας για το έτος 2008 στην εταιρία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε.» στη 
συνολική τιμή των 13.002,00 €  

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς  Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 3 Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                               
 
 
 
 
 

 


