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Αριθμ. Αποθ.217/2017 

Θέρμη 31-10-2017 

 «ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 
 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζης εργαζιών και διάθεζη πίζηωζης» 

                                                                                                                             

    Ο Πρόεδρος 
                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

    Έχοντας υπόψη: 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

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

3. Τνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Υπεξεζηώλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Θ.. 

4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

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

αζθαιή κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο από ηα θαηά ηόπνπο θαηαζηήκαηα 

ηεο. 

7. Τε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

8. Τελ εηζήγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Τκήκαηνο  ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο. 

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

εηδηθόηεξα ε αζθάιηζε ηεο «απώιεηαο ησλ ρξεκάησλ» ζα θαιύπηεη ηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

Α) Τελ απώιεηα ή δεκία ζηα ρξήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά από ηηο δεισζείζεο 

δηεπζύλζεηο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο (4) ζην Τξαπεδηθό 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. Τα όξηα επζύλεο θαζνξίδνληαη 

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

Β) Τελ απώιεηα ή δεκία ζηα ρξήκαηα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ ζπλεπεία θινπήο κεηά 

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

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

Γ) Τελ 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. 
1. Τν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε ηελ 

αξηζκ. 1/2017 Πξόηαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο. 

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

εηαηξεία AIG Europe Limited ε νπνία εδξεύεη Μαξίλνπ Αληύπα 42 Ππιαία 

Θεζζαινλίθεο(Υπ/κα Θεζζαινλίθεο), κε ΑΦΜ  997472444 θαη κε πνζό 

αλάζεζεο ησλ εξγαζηώλ 950,00€. 

2. Η αζθάιηζε ηεο «απώιεηαο ησλ ρξεκάησλ» ζα θαιύπηεη ηηο εμήο πεξηπηώζεηο:  
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 Τελ απώιεηα ή δεκία ζηα ρξήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά από ηηο δεισζείζεο δηεπζύλζεηο ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο (4) ζην Τξαπεδηθό 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. Τα όξηα επζύλεο 

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

 Τελ απώιεηα ή δεκία ζηα ρξήκαηα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ ζπλεπεία θινπήο κεηά 

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

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

 Τελ 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. 

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

αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

4. Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 950,00 εηεζίσο θαη ε πιεξσκή ηνπ 

παξαπάλσ πνζνύ ζα θαηαβιεζεί εθ’ άπαμ. 

5. Ψεθίδεηαη ζρεηηθή πίζησζε πνζνύ 950,00€ από ηνλ Κ.Α. 64-06-00-0002 ηνπ 

νηθνλνκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2017. 

 

 

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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