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ΤΗΣ 31ης Ιανουαρίου 2020 

 

 Στην Χίο, σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθαν σε τακτική συνέλευση  στην αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών του Δήμου Χίου  τα Μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔιΑ.Νο.Χ.Α.Ε, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Γιαννίρη Φώτη. 
 Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι κ.κ.: 
Τακτικά μέλη:                                                                                                  Αναπληρωματικά μέλη:                                                           

1. Γιαννίρης Φώτης                                                                                          1. Νεαμονίτη Δέσποινα         
2. Πίττας Ιωάννης                                                                                            
3. Κουμελάς Φώτης                                                                                         
4. Γαλανού Αναστασία                                                                                    
5. Αναγνώστου Παναγιώτης  
6. Σαραντάκης Θεόδωρος 

7. Τώρας Ιωάννης   
8. Γεωργίτσης Γεώργιος  
9. Γαλάτουλας Δημήτριος 
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 Υπάρχουσας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά το τέλος της συζήτησης θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  αρχίζει την συζήτηση των Εκτός Ημερησίας Διάταξης θεμάτων.  
 

 

Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 1ο
 :Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη μακροχρόνια μίσθωση 

επιβατικού αυτοκινήτου. 
 

Επί του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιαννίρης Φώτης είπε ότι το Δ.Σ. λαμβάνοντας 

υπόψη την α.α 375/2019 του Δ.Σ. για τη σχετική ψήφιση πίστωσης, καλείται να εγκρίνει την 

απευθείας ανάθεση για τη μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 36 μηνών επιβατικού 

αυτοκινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των μετόχων και των μελών της 

εταιρείας,  βάσει της παρακάτω προσφοράς: 

- Aegean Atsalis – Γεώργιος Ατσάλης : 

 Τύπος οχήματος: Audi Q3 2.0 TDI(Diesel) S-TRONIC Quattro(4*4) 

Διάρκεια μίσθωσης: 36 μήνες 

Μηνιαίο μίσθωμα: 475,76€ 

Οι μηνιαίες τιμές περιλαμβάνουν: 

*Απεριόριστα χιλιόμετρα 

 

*Πλήρης συντήρηση οχήματος 

*Αλλαγή ελαστικών λόγω φυσιολογικής φθοράς 

*Ασφάλεια έναντι τρίτων 

*Ασφάλεια πυρός/κλοπής 

*Κάλυψη ιδίων ζημιών ,Μερική κλοπή, θραύση κρυστάλλων, τρομοκρατικές 

ενέργειες, φυσικές καταστροφές. 

Κάθε μεμονωμένο περιστατικό επιβαρύνεται με απαλλαγή: 

-Audi Q3 – 1000€ 

-Audi A3-800€ 

*24ωρη οδική βοήθεια και φροντίδα κατόπιν ατυχήματος 

*Αντικατάσταση οχήματος σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, εντός 2 ωρών με 

άλλο όχημα. 

*Τέλη κυκλοφορίας 

*Διαχειριστικά έξοδα 

Οι μηνιαίες τιμές δεν περιλαμβάνουν: 

*ΦΠΑ 

*Καύσιμα 
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*Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων 

 

Όροι ενοικίασης και τρόπος πληρωμής: 

*Εάν η μίσθωση διακοπεί νωρίτερα λόγω υπαιτιότητας του μισθωτή, θα καταβληθεί 

το 1/3 των υπολειπομένων μισθωμάτων. 

*Το μηνιαίο μίσθωμα του οχήματος θα προκαταβάλλεται εντός των 3 πρώτων 

ημερών έκαστου μηνός , σε τραπεζικό λογαριασμό και η αποστολή του τιμολογίου θα 

γίνεται ηλεκτρονικά σε διεύθυνση email που θα υποδείξει ο Μισθωτής. 

 

 Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση ύψους 17.127,36€ ( 36 Χ 475,76€) πλέον ΦΠΑ για τη 

μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 36 μηνών επιβατικού αυτοκινήτου το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των μετόχων και των μελών της εταιρείας, στην Aegean 

Atsalis – Ατσάλης Γεώργιος με ΑΦΜ  124622911. 

 

Η απόφαση πήρε α/α 39/2020 

 

 

10/02/2020 

                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 

                                                                                 Γιαννίρης Φώτης 
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