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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Λουτρά 25/01/2020

Αριθ. Απόφ.: 6/2020
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Ασφάλιστρα μεταφορικού μέσου»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως του άρθρου 118
3) Τις διατάξεις του άρθρου 58, 72 του Ν. 3852/2010 όπως σήμερα ισχύουν σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι)
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 266 όπως σήμερα ισχύουν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου
257 του Ν. 3463/2006, την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της
εταιρίας και τον Ν.2190/1920 και Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών
6) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθ. 129/2019 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου προϋπολογισμό της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» χρήσης
2020
7) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της επιχείρησης και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε.
02.10.6253.01 ενεγράφη πίστωση 1.000,00 ευρώ , με σκοπό την κάλυψη αντίστοιχων
δαπανών.
8) Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας είναι μέχρι 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που
είναι και το όριο της απευθείας ανάθεσης.
9) Την αριθ. 1/2020 αποφ. Δ.Σ της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» με την
οποία έγινε η ψήφιση της πίστωσης, ύψους 1.000,00 ευρώ και την αριθ. Απόφ. Πρ.
4/2020 για διάθεση πίστωσης
10) Το από 46-20/01/2020 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας
11) Τον κανονισμό διαχείρισης της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», ο
οποίος τροποποιήθηκε με την αριθ. 5/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και
εγκρίθηκε με την αριθ. 2/2011 απόφαση της Γενικής συνέλευσης του μετόχου
(Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμωπίας)
12) Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας «Ασφάλιστρα μεταφορικού μέσου», ώστε
να διασφαλίζεται η ασφάλιση του νέου οχήματος της επιχείρησης για χρονικό

διάστημα ενός έτους, η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας χωρίς τη
σύνταξη συμφωνητικού .
13) Την αριθμ. 66/24.01.2020 πρόσκληση του Προέδρου προς οικονομικούς φορείς, περί
υποβολής προσφοράς
14) Την υποβληθείσα προσφορά με από 24.01.2020, με προσφορά στα 810,64 ευρώ επί
του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού που αρχικά είχε διαμορφωθεί να μην
ξεπερνάει τα 1.000,00 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικού μέσου», με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε το από 46-20/01/2020 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας
Γ. Αναθέτουμε την έκδοση του ασφαλιστικού συμβολαίου «Ασφάλιστρα μεταφορικού
μέσου», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο πρωτογενές αίτημα, στην εταιρεία με την
επωνυμία ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΦΜ XXXXXXX με διεύθυνση XXXXXXXX,
Τ.Κ.: 58400, Πόλη: Αριδαία, τηλ.: XXXXXXX, έναντι του ποσού των 810,64 ευρώ, ύστερα
από την προσφορά.
Δ. Η ανάθεση αφορά την έκδοση ασφαλιστικού συμβολαίου για «Ασφάλιστρα μεταφορικού
μέσου», η οποία αφορά την Υπηρεσία ασφάλισης του νέου οχήματος της επιχείρησης για
χρονικό διάστημα ενός έτους από 26/01/2020 έως και 26/01/2021, φορτηγό ιδιωτικής
χρήσεως τύπου pick – up
(NISSAN NAVARA), κυβισμού 2298, φορ. Ίππους 16, έτος
κατασκευής 2017, αριθμός κυκλοφορίας ΕΕΤ 2360.
H προσφορά ασφάλισης θα αφορά: σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων (ανά θύμα), υλικές
ζημίες τρίτων (ανά ατύχημα), αστική ευθύνη εντός φυλασσομένων χώρων, πυρός και τρομοκρατικές
ενέργειες έως 25.000,00€, απεριόριστη νοσοκομειακή περίθαλψη από τροχαίο ατύχημα, φυσικά
φαινόμενα έως 25.000,00€, ίδιες ζημίες απαλ. 600 ευρώ (και αυτογνώμων αφαίρεση) έως 25.000,00€,
κλοπή ολική – κλοπή μερική, car accident 1,
αστική ευθύνη από μετάδοση φωτιάς, θραύση κρυστάλλων(απαλλαγή 200€), οδική βοήθεια,

πολιτικούς κινδύνους, στάσεις, απεργίες, τροχαίο προσωπικό ατύχημα οδηγού, νομική
προστασία, φροντίδα ατυχήαμτος, προστασία Β/Μ και κάλυψη Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα
έως 30.000,00€, ίδιες ζημίες συνέπεια κακόβουλων ενεργειών,φυσικά φαινόμενα χαλάζι έως
25.000,00€.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής απόφασης
και με δυνατότητα ολοκλήρωσης το συντομότερο δυνατόν, ώστε να ασφαλιστεί το νέο όχημα
και ο ανάδοχος θα αποστέλλει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος.
ΣΤ. Η αμοιβή θα καταβληθεί μετά την παραλαβή του ασφαλιστηρίου. Η πληρωμή του
συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, και η συνολική αξία της
ανάθεσης είναι το ποσό των 810,64 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
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