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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

   Αριθμός σνεδρίαζης :  5/28-02-2022 

 

Αριθμός Απόθαζης:   16/2022 

ΘΕΜΑ:  « Σξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο αζθάιηζεο νρεκάησλ». 

 

   ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  28
ε
 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Γεπηέξα 

θαη ώξα 12:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, θαηόπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκό  πξση. 1401/24-02-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε 

λόκηκα. 

ύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κε δηα δώζεο παξνπζία, ζε εθαξκνγή ηεο κε  

αξηζκό 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ ηνπ  Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ  

(4) κειώλ θαη ηελ απνπζία ηξηώλ (3) ήηνη: 

 

       Παρόνηα μέλη                                                                                   Απόνηα μέλη 

1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                            5) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   

2) Σνξνπλίδεο Ισάλλεο                                                               6) Κνξσλίδεο Παύινο 

3) Ιληδέο Νηθόιανο                                                                              7) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο       

                                                                 

4) Γήκνπ Ισάλλεο                                                                         

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ.    

Ο  Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην πξώην  έθηαθην ζέκα  εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν 

εηζήρζε πξνο ζπδήηεζε, αθνύ πξνεγνπκέλσο εγθξίζεθε νκόθσλα  από όια ηα παξεπξηζθόκελα 

κέιε  λα ζπδεηεζεί,  ιόγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ  κε ηίηιν: « Σξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο 

αζθάιηζεο νρεκάησλ». 

Αθνινπζεί απηνύζηα ε  εηζήγεζε ηνπ Αλ. Πξντζηακέλνπ Σ.Τ.  θπξίνπ Κσλζηαληίλνπ     

Αζειόγνπ, ε νπνία ηίζεηαη πξνο έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο θαη ε νπνία είλαη :  

 

ΑΔΑ: ΨΛ17Ω1Υ-ΛΚ4



 

ΕΙΗΓΗΗ ΓΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

 

Λαμβάνοντασ υπόψη: 

1.Σισ διατάξεισ του άρθρο 132 παρ.2 Ν.4412/2016 ςφμφωνα με τισ οποίεσ, χωρίσ να 

απαιτείται επαλήθευςη αν τηροφνται οι προχποθζςεισ των περιπτϊςεων α' ζωσ δ' τησ παρ. 4, 

οι ςυμβάςεισ μπορεί να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ, 

ςφμφωνα με το Βιβλίο Ι, εφόςον η αξία τησ τροποποίηςησ είναι κατϊτερη και των δφο 

ακόλουθων τιμϊν: 

α) των κατϊτατων ορίων του άρθρου 5, και 

β) του δζκα τοισ εκατό (10%) τησ αξίασ τησ αρχικήσ ςφμβαςησ για τισ ςυμβάςεισ υπηρεςιϊν και 

προμηθειϊν και του 15% τησ αξίασ τησ αρχικήσ ςφμβαςησ για τισ ςυμβάςεισ ζργων. 

Η τροποποίηςη δεν μπορεί να μεταβάλει τη ςυνολική φφςη τησ ςφμβαςησ ή τησ ςυμφωνίασ-

πλαίςιο. 

2. Σην με ΑΔΑΜ 21SYMV008533181 2021-04-27 ςφμβαςη με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022» με τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΗ ΑΕ» (αςφαλιςτικόσ 

πράκτορασ  τησ αςφ.εταιρείασ «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΑΕΓΑ») 

3. το υπϋαριθμ.04/2021 τεφχοσ προδιαγραφϊν τησ ΔΣΤΠΠ (με βάςη το οποίο υπογράφηκε η 

ανωτζρω ςφμβαςη) ςτο οποίο αναφζρεται ότι… άρθρο 7ο…..Ο ανάδοτος σποτρεώνεηαι να 

αζθαλίζει ηστόν νέα οτήμαηα – μητανήμαηα ηοσ Δήμοσ Σινηικής ποσ θα αποκηηθούν ζηην διάρκεια ηης 

αζθαλιζηικής περιόδοσ για ηο τρονικό διάζηημα από ηης αναγγελίας προς ασηόν με έγγραθη βεβαίωζη, 

μέτρι ηο ηέλος ηης αζθαλιζηικής περιόδοσ με ηοσς ίδιοσς όροσς και προϋποθέζεις ποσ διέποσν όλα ηα 

σπόλοιπα ανηίζηοιτα, ήδη αζθαλιζμένα οτήμαηα. 

3. το υπϋαριθμ.22REQ010119703  αίτημα  του Προϊςταμζνου τησ ΣΤ  

4. Σην αναγκαιότητα τροποποίηςησ τησ τρζχουςασ ςφμβαςησ κατά 25,00€ εφόςον η αξία τησ 

τροποποίηςησ είναι κατϊτερη των  

α) των κατϊτατων ορίων του άρθρου 5 (209.000€) 

β)του δζκα τοισ εκατό (10%) τησ αξίασ τησ αρχικήσ ςφμβαςησ για τισ ςυμβάςεισ 

υπηρεςιϊν και προμηθειϊν [4.200,00€ *10% =420,00€] 

10. Σο γεγονόσ ότι η  τροποποίηςη δεν μεταβάλει τη ςυνολική φφςη τησ ςφμβαςησ  

11. Σην αποδοχή τησ τροποποίηςησ τησ ςφμβαςησ από τον αςφαλιςτικό πράκτορα (ςχετική 

ΤΔ) 

Γνωμοδοτοφμε θετικά για : 

 

Σην  τροποποίηςη τησ υπϋαριθμ. 21SYMV008533181 ςφμβαςησ με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022» φψουσ 50,00€ με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ 

ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΗ ΑΕ»  κατά 25,00€, προκειμζνου να αςφαλιςτεί το ΜΕ με αριθμό κυκλοφορίασ ΜΕ-

138186.  

 

Ο Αν. Προϊςτάμενοσ ΣΤ 

 

Αθελόγου Κων/νοσ 

Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Σ.Ε. 

 

 

ηε ζπλέρεηα κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε ησλ κειώλ, αλαθνξηθά κε ηελ  «Σξνπνπνίεζε ηεο 

ζύκβαζεο αζθάιηζεο νρεκάησλ»  θαη ζύκθσλα κε ηε παξαπάλσ  εηζήγεζε, ε επηηξνπή :   

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-132-τροποποίηση-συμβάσεων-κατά-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-5-κατώτατα-όρια-άρθρο-4-της-οδηγία/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-5-κατώτατα-όρια-άρθρο-4-της-οδηγία/
ΑΔΑ: ΨΛ17Ω1Υ-ΛΚ4



 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

 

Σελ        ηξνπνπνίεζε      ηεο      ππ΄   αξηζκ.     21SYMV008533181    ζύκβαζεο      κε   ηίηιν  

«ΑΦΑΛΙΗΟΥΗΜΑΣΩΝ    ΔΗΜΟΤ    ΙΝΣΙΚΗ   ΣΟΤ  ΕΣΟΤ  2021-2022»    ύςνπο 

50,00€ κε   ηελ  αλάδνρν  εηαηξεία  «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΗ ΑΔ»   θαηά  25,00€,  πξνθεηκέλνπ λα 

αζθαιηζηεί ην  Μεράλεκα Έξγνπ  κε  αξηζκό  θπθινθνξίαο  ΜΔ-138186.  

 

 

     

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό   16 /2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                     Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                    ( ππνγξαθέο)  

 

 

                                                       Αθξηβέο    Απόζπαζκα           

                                              

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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