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ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΚΑΡΥΟΤ 351/2022 

 

ΘΔΚΑ: Έγθρηζε ηωλ ηετληθώλ προδηαγραθώλ θαη απεσζείας αλάζεζε  ηες σπερεζίας 

«Αζθάιηζε ελός (1) λέοσ οτήκαηος ηοσ Γήκοσ Πρέβεδας» 

 

 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΠΡΔΒΔΕΑ 

 

Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ.3463/06 (Γ.Θ.Θ) 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008  

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ 116, 118 θαη 120 

4. Ρελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλσηέξσ παξνρή ππεξεζίαο, ώζηε λα θαιπθζεί 

αζθαιηζηηθά έλα (1) λέν όρεκα, πνπ πξνκεζεύηεθε ζε εθηέιεζε ηεο 406/11.01.2022  
Πύκβαζεο. 

5. Ρν αξ. πξση. 11176/24.06.2022 πξσηνγελέο αίηεκα Γ/λζεο Αγξνη. Αλάπηπμεο, 

Ξεξηβάιινληνο θαζαξηόηεηαο & Ξξαζίλνπ 

6. Ρελ Ξξάμε Αλάιεςεο πνρξέσζεο Α/Α 427/2022 (22REQ010819733) 

7. Ρελ ππ΄αξηζ. 11320/28.06.2022 (22PROC010824410) Ξξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο  

8. Ρελ από 01.07.2022 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα  «Αθνη Αξβαληηίδε ΑΔ» πνπ 

ππνβιήζεθε ζην Γήκν Ξξέβεδαο(αξ. πξση.11678/01.07.2022) 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 

 

1) Δγθξίλνπκε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ «Αζθάιηζε ελός (1) λέοσ 

οτήκαηος ηοσ Γήκοσ Πρέβεδας», σο εμήο:  

 

Ζ παξνύζα αθνξά ηελ αζθάιηζε ελόο (1) λένπ νρήκαηνο (ΘΖΖ 9218) ηνπ Γήκνπ 

Ξξέβεδαο, ηνπ νπνίνπ ε πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθηέιεζε ηεο  κε αξ. πξση. 

406/11.01.2022 Πύκβαζεο.  

Πθνπόο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε πξόιεςε γηα ηελ απνθπγή εκθάληζεο πξνβιεκάησλ, ε 

απόιπηε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πνιηηώλ, ε δηαθύιαμε ησλ πιηθώλ αγαζώλ ζε 

ζρέζε κε ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ε άκεζε αληηκεηώπηζε ηνπ νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο 

εκθαληζηεί. 

Ρν αζθαιηζηήξην ζα θαιύπηεη ην ρξνληθό δηάζηεκα  σο ηελ ιήμε ησλ εηήζησλ 

αζθαιηζηήξησλ όισλ ησλ ππόινηπσλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ (έσο 29/09/2022) θαη ζα παξέρεη 

ηηο αθόινπζεο θαιύςεηο (κε ηα θαηώηεξα όξηα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο): 
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ΑΔΑ: ΨΔΔ6ΩΞΧ-ΦΕΥ



 

 

1. Αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ : 

 Θάλαηνο- Πσκαηηθέο Βιάβεο 

 ιηθέο δεκηέο  

2. ιηθέο Εεκηέο από Αλαζθάιηζην όρεκα 

3. Ξξνζηαζία Bonus Malus 

 

 

2) Απνθαζίδνπκε ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο «Αζθάιηζε ελός (1) λέοσ 

οτήκαηος ηοσ Γήκοσ Πρέβεδας», ζηνλ  νηθνλνκηθό θνξέα «Αθνί Αξβαληηίδε Α.Δ.», 

ΑΦΚ 800429918 ηεο ΓΝ Γξάκαο, κε έδξα ηε Γξάκα νδόο Θεόθηινπ Αζαλαζηάδε 

αξηζ. 31-33, Ρ.Θ. 66100, ηειέθσλν 2521031000 fax 2521030222 θαη 6937030196, 

ηελ νπνία λόκηκα εθπξνζσπεί ν θ. Αξβαληηίδεο Κελάο ηνπ Σξήζηνπ, ΑΓΡ ΑΕ390913, 

σο αζθαιηζηηθόο πξάθηνξαο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο «ΑΡΙΑΛΡΗΘΖ ΔΛΩΠΖ 

Α.Δ.Γ.Α.» κε ΑΦΚ 094029251          

 

3) Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο αλάζεζεο είλαη 26,00 εσρώ θαη ζα βαξύλεη ηνλ Θ.Α 20.6253 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ν.ε. 2022 

 

 

 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 

 

 

 

ΛΗΘΟΙΑΟ ΓΔΩΡΓΑΘΟ 

 

 



ΑΔΑ: ΨΔΔ6ΩΞΧ-ΦΕΥ
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