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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης» 

                                                                                                                             

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

    Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 

13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της 

παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6. Την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, «απώλειας των χρημάτων», προκειμένου στην 

ασφαλή μεταφορά των χρημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης από τα κατά τόπους καταστήματα 

της. 

7. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

8. Την εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος  της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

9. Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση απώλειας χρημάτων» και 

ειδικότερα η ασφάλιση της «απώλειας των χρημάτων» θα καλύπτει τις εξής περιπτώσεις: 

Α) Την απώλεια ή ζημία στα χρήματα κατά τη μεταφορά από τις δηλωθείσες διευθύνσεις 

της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (4) 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 του χρηματοκιβωτίου συνεπεία κλοπής μετά 

διάρρηξης και ληστείας μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες. 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 στο χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια 

εργάσιμων ωρών σε χρήματα του ταμείου με όριο ευθύνης 6.000,00 € ανά ταμείο / ανά 

ζημιογόνο γεγονός και μέχρι 6.000,00 € αθροιστικά κατά έτος. 

 

10. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την 

αριθμ. 1 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 
1. Την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης  της «απώλειας των χρημάτων» με την 

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:  

 Την απώλεια ή ζημία στα χρήματα κατά τη μεταφορά από τις δηλωθείσες διευθύνσεις της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (4) 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 €. 

 Την απώλεια ή ζημία στα χρήματα του χρηματοκιβωτίου συνεπεία κλοπής μετά διάρρηξης 

και ληστείας μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες. Τα όρια ευθύνης καθορίζονται κατά ζημιογόνο 

γεγονός /κατ’ έτος στο ποσό των 40.000,00 €. 

 Την απώλεια ή ζημία που μπορεί να συμβεί μέσα στο χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια 

εργάσιμων ωρών σε χρήματα του ταμείου με όριο ευθύνης 6.000,00 € ανά ταμείο / ανά 

ζημιογόνο γεγονός και μέχρι 6.000,00 € αθροιστικά κατά έτος. 

3. Η διάρκεια της ασφάλισης της «απώλειας των χρημάτων»  ορίζεται σε 12 μήνες από την 

ανανέωση του συμβολαίου. 

4. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 900,00 ετησίως και η πληρωμή του 

παραπάνω ποσού θα καταβληθεί εφ’ άπαξ. 

5. Ψηφίζεται σχετική πίστωση ποσού 900,00€ από τον Κ.Α. 64-06-00-0002 του οικονομικού 

προϋπολογισμού έτους 2018. 

 
 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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