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Α Π Ο Φ Α  Ζ ΔΓΚΡΗΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ  ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ «Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθνύ κέζνπ» 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΖ ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ  

                                                           

                                                    Έρνληαο ππόςε:   

1) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 

38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 

2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ηνπ άξζξνπ 118  

3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019 

4) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58, 72 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Η) 

5) Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

6) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 266 όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Η), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

257 ηνπ Ν. 3463/2006, ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο ηεο 

εηαηξίαο  θαη ηνλ Ν.2190/1920 θαη Ν.4548/2018 πεξί Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ 

7) Τνλ ζπληαρζέληα θαη ςεθηζζέληα  κε ηελ αξηζ. 82/2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ πξνϋπνινγηζκό ηεο  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ» ρξήζεο 

2021 

8) Τν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό  ηεο επηρείξεζεο  θαη εηδηθόηεξα ζηνν Κ.Α.Δ. 

02.10.6253.01 ελεγξάθε πίζησζε  1.000,00 επξώ , κε ζθνπό ηελ  θάιπςε αληίζηνηρσλ 

δαπαλώλ. 

9) Τν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο είλαη κέρξη 20.000,00 επξώ ρσξίο ΦΠΑ, πνπ 

είλαη θαη ην όξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

10) Τελ αξηζ. 1/2021 απνθ. Γ.Σ  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ»  κε ηελ 

νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, ύςνπο 1.000,00 επξώ  

11) Τν από 31-27/01/2021 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο ππεξεζίαο  

12) Τνλ θαλνληζκό δηαρείξηζεο ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.», ν 

νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 5/2011 απόθαζε ηνπ Γ.Σ.  ηεο Δπηρείξεζεο θαη 

εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 2/2011 απόθαζε ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηόρνπ 

(Γεκνηηθό Σπκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο) 



13) Τελ αλαγθαηόηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο «Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθνύ κέζνπ»,   ώζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιηζε ηνπ νρήκαηνο ηεο επηρείξεζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

ελόο έηνπο, ε νπνία ιόγσ πνζνύ κπνξεί λα αλαηεζεί απεπζείαο ρσξίο ηε ζύληαμε 

ζπκθσλεηηθνύ . 

14) Τελ αξηζκ. 37/01.02.2021 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο, πεξί 

ππνβνιήο πξνζθνξάο 

15) Τελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά κε από 02.02.2021, κε πξνζθνξά ζηα 343,24 επξώ επί 

ηνπ ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ αξρηθά είρε δηακνξθσζεί έσο 

1.000,00 επξώ. 

 

 ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

Α. Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθνύ κέζνπ», κε 

ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

Β. Δγθξίλνπκε ην από 31-27/01/2021 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο ππεξεζίαο 

Γ. Αλαζέηνπκε ηελ έθδνζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ «Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθνύ 

κέζνπ», όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην πξσηνγελέο αίηεκα, ζηελ εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΠΗΣΖ ΑΔΓΑ, ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, ΑΦΜ ΥΥΥ 

κε δηεύζπλζε ΦΦΦΦ, Τ.Κ.: 15232, Πόιε: Φαιάλδξη, ηει.: ΦΦΦΦ, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ  

343,24 ευρώ, ύζηεξα από ηελ πξνζθνξά. 

Γ. Ζ αλάζεζε αθνξά ηελ έθδνζε αζθαιηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ γηα «Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθνύ 

κέζνπ», κε ηελ νπνία παξέρεηαη αζθάιηζε ηνπ νρήκαηνο ηεο επηρείξεζεο γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα ελόο έηνπο, θνξηεγό ηδησηηθήο ρξήζεσο ηύπνπ pick – up    (NISSAN NAVARA), 

θπβηζκνύ 2298, θνξ. Ίππνπο 16, έηνο θαηαζθεπήο 2017, αξηζκόο θπθινθνξίαο ΔΔΤ 2360. 

Ζ ελ ιόγσ παξνρή ππεξεζίαο αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ νρήκαηνο ησλ 

ππνρξεσηηθώο αζθαιηδόκελσλ θηλδύλσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 θαη 2 ηνπ π.δ/ηνο 237/1986 

(αζηηθή επζύλε ζε πεξίπησζε ζαλάησζεο, ζσκαηηθήο βιάβεο θαη δεκηώλ ζε πξάγκαηα) θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα:  

Σσκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ θαη επηβαηλόλησλ (αλά ζύκα), πιηθέο δεκίεο ηξίησλ (αλά αηύρεκα), 

αζηηθή επζύλε εληόο θπιαζζνκέλσλ ρώξσλ, car accident 2, ζξαύζε θξπζηάιισλ (απαιιαγή 

200€), νδηθή βνήζεηα, ηξνραίν πξνζσπηθό αηύρεκα νδεγνύ, λνκηθή πξνζηαζία, θξνληίδα 

αηπρήκαηνο, πξνζηαζία Β/Μ θαη θάιπςε Υ.Ε. από αλαζθάιηζην όρεκα έσο 30.000€. 

Δ. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ ππεξεζηώλ νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο 

θαη κε δπλαηόηεηα νινθιήξσζεο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ώζηε λα αζθαιηζηεί ην λέν όρεκα 

θαη ν αλάδνρνο ζα απνζηέιιεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην εληόο επιόγνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο. 

Σ. Ζ ακνηβή ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Ζ πιεξσκή ηνπ 

ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληαικάησλ πιεξσκήο, θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο 

αλάζεζεο είλαη ην πνζό ησλ  343,24 ευρώ. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

 ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ. 

          

           ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


