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«ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 

 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζης εργαζίας και διάθεζη πίζηωζης» 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σελ κε αξηζκό 275/2018 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2020 ν νπνίνο εγθξίζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 276/2019 Απόθαζε ηνπ Δ.. θαη επηθπξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

73923+73899 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

6. Σελ ζύλαςε αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο, «απώιεηαο ησλ ρξεκάησλ», πξνθεηκέλνπ ζηελ 

αζθαιή κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο από ηα θαηά ηόπνπο θαηαζηήκαηα 

ηεο. 

7. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

8. Σελ εηζήγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο  ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο. 

9. Σελ αλαγθαηόηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Ασυάλιση απώλειας χρημάτων» . 

10. Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε ηελ 

αξηζκ. 10/2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

11. Σελ ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ AIG EUROPE S.A. (ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ 

ΕΛΛΑΔΟ) . 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 
12. Σελ ζύλαςε αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο  ηεο «απώιεηαο ησλ ρξεκάησλ» κε ηελ 

εηαηξεία AIG EUROPE S.A. (ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟ) ε νπνία εδξεύεη 

Λ.ΚΗΦΙΙΑ 119 15124 ΜΑΡΟΤΙ κε ΑΦΜ  9315119655 θαη κε πνζό 

αλάζεζεο ησλ εξγαζηώλ 900,00€.  

1. Η αζθάιηζε ηεο «απώιεηαο ησλ ρξεκάησλ» ζα θαιύπηεη ηηο εμήο πεξηπηώζεηο:  

 Σελ απώιεηα ή δεκία ζηα ρξήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά από ηηο δηεπζύλζεηο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. 

Θέξκεο ζην Σξαπεδηθό Καηάζηεκα ζπλεπεία ιεζηείαο κε ρξήζε βίαο ή απεηιή βίαο θαζώο 

θαη επέιεπζεο ηπραίνπ γεγνλόηνο αλσηέξαο βίαο ή ηξνραίνπ αηπρήκαηνο κόλν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο σο άλσ κεηαθνξάο. Σα όξηα επζύλεο θαζνξίδνληαη θαηά δεκηνγόλν γεγνλόο 

/θαη’ έηνο ζην πνζό ησλ 40.000,00 €. 

ΑΔΑ: ΩΙΠΟΟΛΖΛ-ΠΕ0



 Σελ απώιεηα ή δεκία ζηα ρξήκαηα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ ζπλεπεία θινπήο κεηά 

δηάξξεμεο θαη ιεζηείαο κόλν θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο. Σα όξηα επζύλεο θαζνξίδνληαη 

θαηά δεκηνγόλν γεγνλόο /θαη’ έηνο ζην πνζό ησλ 40.000,00 €. 

 Σελ απώιεηα ή δεκία πνπ κπνξεί λα ζπκβεί κέζα ζην ρώξν εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

εξγάζηκσλ σξώλ ζε ρξήκαηα ηνπ ηακείνπ κε όξην επζύλεο 6.000,00 € αλά ηακείν / αλά 

δεκηνγόλν γεγνλόο θαη κέρξη 6.000,00 € αζξνηζηηθά θαηά έηνο. 

2. Η δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο ηεο «απώιεηαο ησλ ρξεκάησλ»  νξίδεηαη ζε 12 κήλεο από ηελ 

αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

3. Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 900,00 εηεζίσο θαη ε πιεξσκή ηνπ 

παξαπάλσ πνζνύ ζα θαηαβιεζεί εθ’ άπαμ. 

4. Ψεθίδεηαη ζρεηηθή πίζησζε πνζνύ 900,00€ από ηνλ Κ.Α. 64-06-00-0002 ηνπ 

νηθνλνκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020. 

 
 

Ο Αλαπι. Γεληθόο Δηεπζπληήο 

 

Κσζηίθα Μαξία 
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