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Συνεδρίαση 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 417/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11/02/2014.  

Θέμα 9o εκτός ημερήσιας διάταξης  
Ανάθεση σύμφωνα με την πραγματοποιθείσα διαδικασία της διαπραγμάτευσης (αριθ. απ. 67/2014 
Οικονομικής Επιτροπής) επί των όρων της σύμβασης, στην ασφαλιστική εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΙΣΤΗ» της ασφαλιστικής κάλυψης για ένα (1) έτος των υπηρεσιακών οχημάτων (επιβατικών άνω των 
1400 cc) των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, στην τιμή 
της οικονομικής της προσφοράς ποσού 14.283,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με δικαίωμα 
εξάμηνης παράτασης της σχετικής σύμβασης. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης 

 Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.  145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) – Οργανισμός της Περιφέρειας 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.162/2011 απόφαση του Π. Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής και δημοσιεύθηκε στο με αρ. φύλλου 2494/4-11-2011 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  

3. Τον Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους».  
4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
5. Το Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση» Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ. 1 εδ. 
γ και 6 παρ. 7. 

6. Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 
7. Την υπ’ αριθ. 3008/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
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Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που αφορά τον 
επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφαλιστική 
κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 48.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και ειδικότερα η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 22 του π.δ. 118/2007 και της παρ.13, άρθρου 2 του ν.2286/1995, 

8. Την υπ’ αριθ. 67/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία, 
εγκρίθηκε κατόπιν της πραγματοποιηθείσας διαπραγμάτευσης με τις εταιρείες «INTERLIFE» και 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ», η ανάθεση στην ασφαλιστική εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» της 
ασφαλιστικής κάλυψης για ένα (1) έτος των υπηρεσιακών οχημάτων (επιβατικών μέχρι 1400 cc, 
φορτηγών και μηχανημάτων έργου) των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ποσού 15.266,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης της σχετικής σύμβασης και την 
μη ανάκληση του υπόλοιπου ποσού των 25.500€ λόγω πιθανής έκδοσης απόφασης εξαίρεσης 
από την διαδικασία απόσυρσης για τα υπηρεσιακά οχήματα άνω των 1400cc. 

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.23010/03.02.2014 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα 
Κίνησης Οχημάτων) με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 5025/4220/30.01.2014 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί εξαίρεσης από την 
απόσυρση των υπηρεσιακών οχημάτων άνω των 1400cc.  

10. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 1174/02.01.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΡ7Λ7-ΡΣΝ) και 1185/02.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7Λ7-
ΚΤΖ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.  

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
την ανάθεση σύμφωνα με την πραγματοποιηθείσα διαδικασία της διαπραγμάτευσης (αριθ. απ. 67/2014 
Οικονομικής Επιτροπής) επί των όρων της σύμβασης, στην ασφαλιστική εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΙΣΤΗ» της ασφαλιστικής κάλυψης για ένα (1) έτος των υπηρεσιακών οχημάτων (επιβατικών άνω των 
1400 cc) των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, στην τιμή 
της οικονομικής της προσφοράς ποσού 14.283,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με δικαίωμα 
εξάμηνης παράτασης της σχετικής σύμβασης λόγω έκδοσης απόφασης εξαίρεσης από την διαδικασία 
απόσυρσης για τα υπηρεσιακά οχήματα άνω των 1400cc. 
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού ‘Έτους 2014, Ειδικός 
Φορέας 01.072 στον ΚΑΕ  0899. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την έγκριση ανάθεσης σύμφωνα με την πραγματοποιηθείσα διαδικασία της διαπραγμάτευσης (αριθ. 
απ. 67/2014 Οικονομικής Επιτροπής) επί των όρων της σύμβασης, στην ασφαλιστική εταιρεία 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» της ασφαλιστικής κάλυψης για ένα (1) έτος των υπηρεσιακών οχημάτων 
(επιβατικών άνω των 1400 cc) των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας 
Αττικής, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ποσού 14.283,00€ (δεκατεσσάρων χιλιάδων 
διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης της 
σχετικής σύμβασης λόγω έκδοσης απόφασης εξαίρεσης από την διαδικασία απόσυρσης για τα 
υπηρεσιακά οχήματα άνω των 1400cc. 
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού ‘Έτους 2014, Ειδικός 
Φορέας 01.072 στον ΚΑΕ  0899. 

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου  
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