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Θέμα: «Έγκριση της υπηρεσίας παροχή ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Αγιάς»  

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ  14/2022  

Ο Δήμαρχος Αγιάς 

Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)  

2) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008   

3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 όπως 

αυτά αντικαταστάθηκαν από το Ν.4782/2021 και ισχύουν 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133)  

5) Την αναγκαιότητα του Δήμου για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας  

6) Το υπ’ αριθ. 1064/07-02-2022 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου  

7) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον 

ΚΑ:30.6255 

8) α)Την υπ’ αριθ. 145 /08-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΖΙΛΩ6Ι-

ΡΔΩ) και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της 

ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του 

ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 

πίστωσης με α/α 145 

9) Την υπ΄αριθ. 1100/08-02-2022 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρία 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΑ.  



ΑΔΑ: ΩΧΑ2Ω6Ι-5ΟΔ



10) Την υποβληθείσα προσφορά  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «παροχή ασφάλισης για τα υπ’ αριθμ 

ΚΗΗ 1439, ΚΗΗ 1440 ,ΚΗΗ 8022 ,ΚΗΗ 1427, ΜΕ 71265, ΜΕ 100604, ΜΕ 57226, ΜΕ 100591  

οχήματα του Δήμου για χρονικό διάστημα ενός χρόνου, με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης.  

   

Β. Αναθέτουμε την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας, στην εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΕΓΑ, με έδρα :ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 ΑΘΗΝΑ,Τ.Κ 17671 ,ΤΗΛ: 241251250-

21303118189 , ΑΦΜ:094003849, ΔΟΥ:Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ, έναντι του ποσού τωv 1.749,80 

ευρώ, μαζί με το Φ.Π.Α.  

  

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, 

στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6255 και έχει εκδοθεί η  σχετική ανάληψη υποχρέωσης.  

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον πάροχο  ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.  

  

                                                       Ο Δήμαρχος Αγιάς   

 

                                                          Γκουντάρας Αντώνης  



ΑΔΑ: ΩΧΑ2Ω6Ι-5ΟΔ
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