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                                                 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148/2015 
  
ΘΕΜΑ: Καθορισµός των προδιαγραφών για την ασφάλιση όλων των οχηµάτων του 
∆ήµου µας και έγκριση των πιστώσεων του υπό έγκριση προϋπ/σµού οικον. Έτους 
2016. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 29ης /2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της 16ης του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 12443/11-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ          
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος              1.Βούρλος ∆ηµήτριος        
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                  2.Κοντόσταυλος Γεώργιος          
2.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος)                           3.Βασιλάκη Αικατερίνη                                            
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
6.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Χουδετσανάκη Γαρυφαλιά. 
 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 8ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών την εισήγηση της Προϊσταµένης Τµήµατος Λογιστηρίου κ. Ε. 
Σκαροπούλου    η οποία έχει ως εξής: 
 
 
 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ                                                                                      12414/11.11.15 
  Προϊσταµένης Τµήµατος 
   Λογιστηρίου 
       ΠΡΟΣ 
  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Καθορισµός των προδιαγραφών για την ασφάλιση όλων των οχηµάτων του ∆ήµου 
µας και έγκριση των πιστώσεων του υπό έγκριση προϋπ/σµού οικον. Έτους 2016. 
 
   Για την ασφάλιση όλων των οχηµάτων και των µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου 
µας για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2016 έως 31/12/2016 ο προϋπ/σµός θα 
ανέρχεται µέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ. 
 
   Κατά την διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ο προµηθευτής οφείλει 
ύστερα από σχετική ειδοποίηση του ∆ήµου να καλύπτει κάθε ζηµιά ή φθορά που θα 
προκληθεί από όχηµα του ∆ήµου µας και οι καλυπτόµενοι κίνδυνοι θα είναι οι 
κάτωθι. 
 

1. Σωµατικές βλάβες Αστ. Ευθ. (ανά άτοµο) µε ασφαλιστικό ποσό 750.000 
ευρώ. 

2. Υλικές ζηµιές Αστ. Ευθύνης µε ασφαλιστικό ποσό 750.000 ευρώ. 
3. Υλ. Ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα 
4. Προστασία BONUS MALUS 
5. Ζηµιές εντός φυλασσόµενων χώρων και πλοίων 
6. Για κάθε άλλη νόµιµη κάλυψη που προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. 

 
 
      Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
     ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
      Ε. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλεγξε την ανωτέρω εισήγηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1.Έγκρινει τις προδιαγραφές για την ασφάλιση όλων των οχηµάτων του ∆ήµου µας 
για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2016 έως 31/12/2016, ως αναλυτικά εκτίθεται στην 
ανωτέρω εισήγηση. 
2. Εγκρίνει πίστωση ποσού µέχρι 35.000ευρώ για την ασφάλιση όλων των οχηµάτων 
του ∆ήµου µας και καταλογίζει την ανωτέρω πίστωση στους Κ.Α. 10.6253.0001, 



20.6253.0001,30/6253.0001,35/6235.0001 και 70.6253.0001  του υπό έγκριση 
προϋπολογισµού του ∆ήµου µας οικον. έτους 2016.  
 
Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
                    
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                         
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                      
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                 2.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος)                            
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
                                                                        4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
                                                                        5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        6.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
 
                                                                                  Καισαριανή   17/11/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                               


