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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  32/14-12-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 275/2020 Θέμα:  «Ανάθεση  ασφάλισης  οχημάτων  και 
μηχανημάτων έτους 2021»

Στη Θέρμη,  σήμερα  14  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  από  11-3-2020  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 

5837/10-12-2020  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο 

χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί 

«Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Δημήτριου  Δημήτριος (συμμετείχε  κατά  την 
έναρξη  της  συζήτησης  του  1ου θέματος  της 
ημερήσιας διάταξης)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2.
Παπαδάκη Αθηνά(συμμετείχε κατά την έναρξη 
της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης)

3. Κουσούλης Γεώργιος 3. Γαντάς Σπυρίδων
4. Καρκαλή Μαρία 4. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
5. Λιόλιος Αντώνιος 5. Χατζηδημητρίου Φανή
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 8ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα 

μέλη ότι σύμφωνα με  το  άρθρ.5  του Ν.1069/80 παρ.1  «Το Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…» Ομοίως, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «Ειδικότερα το Διοικητικό 

Συμβούλιο:… αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και την σύμφωνα με 

τις νομικές διατάξεις κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κρίνεται αναγκαία η 
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ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων αυτής, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 

31-12-2021. 

Η τιμολόγηση των ασφαλίστρων και η περίοδος της σύμβασης των οχημάτων θα γίνει ξεχωριστά 

για κάθε όχημα από τον ανάδοχο, ενδεικτικά αρχής γενομένης από την 1η-1-2021 με καταληκτική 

ημερομηνία ενδεικτικά για όλα τα οχήματα την 31η-12-2021. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών ασφάλισης του συνόλου 

των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  για  το  έτος  2020,  ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 9.175,75€ και με ετήσια κάλυψη και ειδικότερα όπως αυτή περιγράφεται στην 

εισήγηση  του  Διοικητικού  τμήματος.  Ομοίως  την  ανάθεση  εκτέλεσης  των  ανωτέρω  στην 

ασφαλιστική εταιρεία ‘INTERLIFE Ασφαλιστική’, με Α.Φ.Μ. 094342626, για χρονικό διάστημα ενός 

έτους,  ήτοι  1/1/2021  έως  31/12/2021  με  συνολικό  ποσό  δαπάνης  εννέα  χιλιάδες  εκατόν 

εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (9.175,75) μέσω του πρακτορείου ασφαλειών 

Ανθοπούλου  Κωνσταντία  με  Α.Φ.Μ.079441000  και  έδρα  Καραολή  και  Δημητρίου  4,  Θέρμη 

Θεσσαλονίκης.

Μετά 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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α
1. Εγκρίνει την ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

για το  έτος  2021, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.175,75€ € και  με  ετήσια κάλυψη και 

ειδικότερα όπως αυτά περιγράφονται στην εισήγηση του Διοικητικού τμήματος.

2. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση ασφάλισης του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων 

της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για το έτος 2021 στην ασφαλιστική εταιρεία ‘INTERLIFE Ασφαλιστική’, 

με Α.Φ.Μ. 094342626, για χρονικό διάστημα ενός έτους, ήτοι 1/1/2021 έως 31/12/2021 με 

συνολικό ποσό δαπάνης εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε 

λεπτά  (9.175,75)  μέσω  του  πρακτορείου  ασφαλειών  Ανθοπούλου  Κωνσταντία  με 

Α.Φ.Μ.079441000 και έδρα Καραολή και Δημητρίου 4, Θέρμη Θεσσαλονίκης.

3. Το  ποσό  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου  ανά  όχημα  είναι  αυτό  όπως  αναφέρεται  στην 

προσφορά της εταιρείας ‘INTERLIFE Ασφαλιστική’ και έχει ως εξής:

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΝΗΥ6446 ΦΙΧ                          368,58 € 

NHY6445 ΦΙΧ                          268,45 € 

NHY6478 ΦΙΧ                          339,85 € 

NHY7129 ΦΙΧ                          339,85 € 

NHY7130 ΦΙΧ                          393,48 € 

ΝΗΥ6443 EIX                          278,20 € 

ΝΖΟ8184 EIX                          248,25 € 

NHY4948 ΦΙΧ                          339,84 € 

NZZ9407 EIX                          278,20 € 

NHM9218 ΦΙΧ                          410,10 € 
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NHM9219 ΦΙΧ                          410,10 € 

NHI1502 ΦΙΧ                          357,26 € 

ΝΗΧ1997 ΦΙΧ                          365,40 € 

NHB7838 ΦΙΧ                          277,60 € 

NHI3183 ΦΙΧ                          639,05 € 

ME91654 ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ                          237,74 € 

ΒΑΕ6353 ΙΧ ΔΙΚΥΚΛΟ                          104,75 € 

BAE6820 ΙΧ ΔΙΚΥΚΛΟ                          104,75 € 

ME115477 ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ                          237,74 € 

ΝΗΧ7701 ΦΙΧ                          373,85 € 

NIA7709 ΦΙΧ                          398,45 € 

NIA8116 ΦΙΧ                          393,50 € 

ME58749 ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ                          252,01 € 

NIB1154 ΦΙΧ                          809,60 € 

ΜΕ134880 ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ                          237,74 € 

ΜΕ98888 ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ                          209,41 € 

NIB9762 ΦΙΧ                          382,00 € 

ΑΜ65597 ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ                          120,00 € 

4. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και στον Κ.Α. 64-06-00-0000 θα διενεργηθεί 

κατά προτεραιότητα στις αρχές του έτους αυτού η αντίστοιχη δέσμευση η οποία και θα 

διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Μειοψήφησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 32, απόφαση 275/14-12-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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