
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  15/07-10-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 160/2014 Θέμα: «Ασφάλιση χρημάτων»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  7 
Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε τακτική 
συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 3446/2-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. 
που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 
191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
7 δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

3
.

Χριστοφόρου Γεώργιος 3. Τσολάκη Ελευθερία

4
.

Χρυσοχόου Παύλος 4. Καρκατζίνος Νικόλαος

5
.

Λεμονάκη Χρύσα

6
.

Αντωνιάδου Μαρία

7
.

Κεσίδη Αναστασία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε να 
συζητηθεί στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι,   σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του  άρθρου  5  του  Ν.  1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο…  διαχειρίζεται  την  
περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  παντός αφορώντας  την  επιχείρησιν  
θέματος….».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι  για την  ασφαλή μεταφορά των χρημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης  από τα κατά τόπους καταστήματα της κρίνεται απαραίτητη η ασφάλιση αυτών και η σύναψη 
ασφαλιστικής σύμβασης  «απώλειας των χρημάτων».

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  αρθρ.  11  του  Π.Δ.  28/1980(όπως  αυτό 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2623/98 αρθρ.9), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει 
με απευθείας διαπραγμάτευση την εκτέλεση εργασιών.

Σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ.  13 του άρθρου 20 του Ν.  3731/08,  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 83 του ν.  2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  και  την  υπ'  αριθ.  απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) "9. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά  
τους  πρόσωπα δημοσίου  δικαίου  και  τα  ιδρύματα  τους  δύνανται  να  αναθέτουν  απευθείας  ή  με  
συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις  
του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ  
247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες  
αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών.  Για  την  απευθείας  ανάθεση  απαιτείται  
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απόφαση  Δημάρχου  ή  Προέδρου  Κοινότητας,  προέδρου  συνδέσμων,  νομικών  τους  προσώπων  
δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. 

Με  την  με  αριθμό  35130/9-8-2010  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  το  όριο  των 
συμβάσεων  παροχής  υπηρεσιών  διαμορφώθηκε  για  την  απευθείας  ανάθεση  στο  ποσό  των 
20.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια πρότεινε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης των εργασιών στην εταιρεία AIG Europe Limited

Η ασφάλιση της «απώλειας των χρημάτων» θα καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:
Α) Την απώλεια ή ζημία στα χρήματα κατά τη μεταφορά ..............στο Τραπεζικό Κατάστημα 

συνεπεία ληστείας με χρήση βίας ή απειλή βίας καθώς και επέλευσης τυχαίου γεγονότος ανωτέρας 
βίας  ή  τροχαίου  ατυχήματος  μόνο  κατά  τη  διάρκεια  της  ως  άνω  μεταφοράς.  Τα  όρια  ευθύνης 
καθορίζονται κατά ζημιογόνο γεγονός /κατ’ έτος στο ποσό των 40.000,00 €.

Β)  Την  απώλεια  ή  ζημία  στα  χρήματα  τ.....................  Τα  όρια  ευθύνης  καθορίζονται  κατά 
ζημιογόνο γεγονός /κατ’ έτος στο ποσό των 40.000,00 €.

Γ) Την απώλεια ή ζημία που μπορεί να συμβεί μέσα ..........................με όριο ευθύνης 6.000,00 
€ ανά ταμείο / ανά ζημιογόνο γεγονός και μέχρι 6.000,00 € αθροιστικά κατά έτος.

Η  διάρκεια  της  ασφάλισης  της  «απώλειας  των  χρημάτων»   ορίζεται  σε  12  μήνες  από  την 
υπογραφή του ανάλογου συμφωνητικού.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται  στο ποσό των 900,00 ετησίως  και  η  πληρωμή του παραπάνω 
ποσού θα καταβληθεί εφ’ άπαξ.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 

του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης  της «απώλειας των χρημάτων» στην εταιρεία 

AIG Europe Limited η  οποία  εδρεύει  Μαρίνου  Αντύπα  42  Πυλαία 
Θεσσαλονίκης(Υπ/μα  Θεσσαλονίκης),  με  ΑΦΜ  997472444  και  με  ποσό  ανάθεσης 
των εργασιών 900,00€.

2. Η ασφάλιση της «απώλειας των χρημάτων» θα καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:
3. Την απώλεια ή ζημία στα χρήματα κατά τη μεταφορά από ..................  στο 

Τραπεζικό Κατάστημα συνεπεία ληστείας με χρήση βίας ή απειλή βίας καθώς και επέλευσης 
τυχαίου γεγονότος ανωτέρας βίας ή τροχαίου ατυχήματος μόνο κατά τη διάρκεια της ως άνω 
μεταφοράς. Τα όρια ευθύνης καθορίζονται κατά ζημιογόνο γεγονός /κατ’ έτος στο ποσό των 
40.000,00 €.

4. Την απώλεια  ή  ζημία  στα χρήματα  τ.....................μόνο  κατά τις  εργάσιμες 
ώρες.  Τα  όρια  ευθύνης  καθορίζονται  κατά  ζημιογόνο  γεγονός  /κατ’  έτος  στο  ποσό  των 
40.000,00 €.

5. Την απώλεια ή ζημία που μπορεί να συμβεί .......................... με όριο ευθύνης 
6.000,00 € ανά ταμείο / ανά ζημιογόνο γεγονός και μέχρι 6.000,00 € αθροιστικά κατά έτος.

6. Η διάρκεια της ασφάλισης της «απώλειας των χρημάτων»  ορίζεται σε 12 μήνες 
από την υπογραφή του ανάλογου συμφωνητικού.

7. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 900,00 ετησίως και η πληρωμή 
του παραπάνω ποσού θα καταβληθεί εφ’ άπαξ.

8. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:
Μεταφέρεται από το αποθεματικό ποσό 550,00€ και ενισχύεται το σκέλος των εξόδων και ο 
Κ.Α. 62-05-04-0000 «Ασφάλιστρα κλοπής Χρημάτων»

9. Ψηφίζεται  σχετική  πίστωση  ποσού  900,00  από  τον  Κ.Α.  62-05-04-000 του 
οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2014.

    
 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15 απόφαση 160/07-10-2014

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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                                                              ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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