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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Μαρτίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 9η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 28-02-2008 
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) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος    
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται  επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 
αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
 
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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί της υπ΄ αριθμ. 93/2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου 
Καλαμάτας σχετικής με την ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου 

Καλαμάτας για το έτος 2008. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 4937/26-2-2008 
Πρακτικό της επιτροπής εισήγησης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2008. 
 
     Στην Καλαμάτα σήμερα  26 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα  13: 00 μ.μ. 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 εισηγηθούμε στην Δημαρχιακή Επιτροπή για την παραπάνω προμήθεια.  

4. Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 
5. Την 5/2008 μελέτη. 
6. Την 37/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για κατάρτιση των όρων. 
7. Τις προσφορές των ενδιαφερομένων. 
8. Το 4382/2008 πρακτικό διαγωνισμού 
9. Το 4385/2008 πρακτικό εισήγησης. 
10. Τις διευκρινίσεις που δόθηκαν τηλεφωνικά από την εταιρία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ 
11. ότι υπήρξε συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Στις 19 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό δημαρχείο, 
διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του 
Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2008.  

Κατέθεσαν προσφορές οι : 

1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  με συνολική προσφορά 20.564,04 €. ( αστική ευθύνη 
18.103,45 €, πυρασφάλεια οχημάτων 2.460,59 €) 

2. ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. με συνολική προσφορά 17.440,00 €.( αστική ευθύνη 
12.885,00 €, πυρασφάλεια οχημάτων 4.555,00 €) 

3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. με συνολική προσφορά 13.002,00 €.( αστική ευθύνη 6.957,00 
€, πυρασφάλεια οχημάτων 6.045,00 €) 
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     Στην συνέχεια ακολούθησε εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού προς την δημαρχιακή 
για ανάθεση στον μειοδότη, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. με συνολική προσφορά 13.002,00 €, 
Η προσφορά της εταιρίας αυτής ήταν το σύνολο του κόστους ασφάλισης της αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων 6.957,00 € και πυρασφάλειας οχημάτων 6.045,00 € ήτοι σύνολο 
13.002,00. Με αυτή την τιμή έγινε και η εισήγηση μας προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 

     Μετά από λεπτομερειακό έλεγχο που έγινε στις 26/2/2008 από το μέλος της επιτροπής 
και ταυτόχρονα υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Καλαμάτας 
Παπαδόπουλο Αντώνη, στην προσφορά της παραπάνω εταιρίας για την σύνταξη της 
σχετικής σύμβασης,  διαπιστώθηκε ότι το άθροισμα των επιμέρους τιμών ανά όχημα, στην 
αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ήταν εντελώς διαφορετικό από την συνολική προσφερόμενη 
τιμή, για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, δηλαδή 18.320,00 € αντί 6.597,00 €. Στη 
συνέχεια σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην 
Αθήνα, μας διευκρίνησαν ότι από λάθος των ιδίων στη προσφορά τους, στο σύνολο των 
ασφαλίστρων (αστική ευθύνη έναντι τρίτων) γράφτηκε λάθος το ποσό των 6,957,00 € αντί 
του σωστού το οποίο είναι 18.320,00 €. Μέχρι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας η εταιρία μας 
έστειλε τη διευκρίνιση με ΦΑΞ την  οποία επισυνάπτουμε. 

     Έτσι οι προσφορές των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό διαμορφώνονται 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 24.365,50 €. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

την ανάθεση της ασφάλισης των μεταφορικών μέσων του Δήμου Καλαμάτας, για το έτος 
2008, στην εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στη συνολική τιμή των 17.440,00 €. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1)                                                2)                                               3) 
Κουδούνης Α.                            Κουτσούλη Δ.                            Παπαδόπουλος Α. 
 
                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                       Αυθημερόν 
  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
               Θεοφάνης Κλείδωνας» 
 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  
 
Μετά τις διευκρινίσεις και το σωστό υπολογισμό θα πρέπει να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 
93/2008 προηγούμενη απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Σημειωτέον ότι το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της ασφάλισης των μεταφορικών μέσων του Δήμου, 
στην μειοδότρια κατά το προηγούμενο έτος εταιρεία,  για ένα μήνα, προκειμένου να μην 
μείνουν αυτά ανασφάλιστα.  
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006), 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 93/2008 προηγούμενη απόφαση της Δημαρχιακής 

Επιτροπής σχετικής με την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου 
Καλαμάτας για το έτος 2008, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 4937/26-2-2008 Πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης του εν 
λόγω διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει την ανάθεση της ασφάλισης των μεταφορικών μέσων του Δήμου 

Καλαμάτας για το έτος 2008 στην εταιρεία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ» στη συνολική 
τιμή των 17.440,00 €. 

 
 

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. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς  Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 26 Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

                                                
 
 
 
 
 

 

 

 

 


