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ΑΠΟΦΑΣΗ  330Α/2019 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

 

ΘΕΜΑ: « ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ» 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

  
   Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4. Την υπ΄αριθ. 7865/02-08-2019 Πρόσκληση του Δήμου μας προς τον προμηθευτή.  

5.  Την με αριθμό 19/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 

112/09-01-2019. 

6. Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας «ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης 

και προαιρετικών καλύψεων αυτοκινήτων του Δήμου Αγιάς  » 

7. Την υποβληθείσα προσφορά . 

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

    Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «ασφαλιστήρια αστικής 

ευθύνης και προαιρετικών καλύψεων αυτοκινήτων του Δήμου Αγιάς »  έναντι 

συνολικής αμοιβής 1.827,00 ευρώ,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

   Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας και του προϋπολογισμού 

ενός χρόνου για την ανάθεση της υπηρεσίας ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης και 

προαιρετικών καλύψεων αυτοκινήτων του Δήμου Αγιάς και συγκεκριμένα τα 

κάτωθι οχήματα και μηχανήματα: ΜΕ 112288, ΜΕ 116664, ΚΗΗ1428, ΜΕ 95494, 

ΚΗΥ 8041, ΜΕ 95496, ΚΗΗ1411, ΚΗΗ 1414, ΜΕ 57239. 

 

Γ.  Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης και 

προαιρετικών καλύψεων αυτοκινήτων του Δήμου Αγιάς  » όπως περιγράφεται στην 

ανωτέρα τεχνική περιγραφή στην εταιρεία  ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε., με έδρα την Αθήνα, 

Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, τηλ. 2109477200 και ΑΦΜ: 094047601, 
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Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΕΑ , έναντι του συνολικού ποσού των χίλιων οκτακοσίων είκοσι 

εφτά ευρώ (1.827,00€) με Φ.Π.Α. 

Δ.  Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από 

πόρους του Δήμου Αγιάς , στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει 

εγγραφεί η σχετική πίστωση , η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 20.6255  και έχει 

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

Ε.    Ο χρόνος παροχή της υπηρεσίας ορίζεται μέχρι την 14/08/2020.  

ΣΤ.  Η πληρωμή του συμβατικού ποσού γίνεται τμηματικά με την αντίστοιχη 

παροχή της υπηρεσίας. Ο προμηθευτής υποβάλλει  τιμολόγιο και εκδίδεται από την 

αναθέτουσα αρχή ισόποσο ένταλμα πληρωμής. 

 

 

. 

                                                                                                

 

                                                                                                  Ο Δήμαρχος Αγιάς 

 

 

 

                                                                                                   Αντώνης Γκουντάρας 
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