ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 135/2001
Περίληψη
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης χρηματικού
ποσού στη Δ.Ε.Η.
Σήμερα 5 Μαρτίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας, Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 1-3-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της προ ημερησίας
διάταξης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 119/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Μ. Γαβρίδης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 123/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 127/2001 απόφασης
Αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Τσαβδαρίδης, Ε. Σοφιανίδης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 128/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Κ. Γκαβαϊσές και επανήλθε κατά τη
συζήτηση της υπ’ αριθ. 129/2001 απόφασης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 130/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Χ. Γεωργιάδης, Π.
Αγαθαγγελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-2-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Στις 29/6/2000 με το υπ' αριθμ. Φ.407.1/26-6/2000 έγγραφό της, η ΔΕΗ μας
κοινοποίησε ότι το μηχάνημα ΜΕ45875 (πολυμηχάνημα) του Δήμου Βέροιας με
χειριστή τον κ. Ελέζη Κώστα, κατά την ώρα της εργασίας του, προκάλεσε ζημιά σε
ένα επίτονο στύλο της ΔΕΗ. Για την αποκατάσταση της παραπάνω ζημιάς η ΔΕΗ
δαπάνησε το ποσό των 26.790 δρχ., το οποίο και ζήτησε με το παραπάνω έγγραφο
της, να της το καταβάλουμε.
Μετά από προφορική συνεννόηση του τότε Αντιδημάρχου κ. Ποτουρίδη
Μενέλαου, με την πράκτορα της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ. Τσολερίδου, ζητήθηκε
από την Αγροτική Ασφαλιστική να καταβάλει τα χρήματα της ζημιάς.
Στην συνέχεια και ως απάντηση του παραπάνω προφορικού αιτήματός μας,
μας κοινοποιήθηκε το υπ' αριθ. 182/12-7-2000 έγγραφο της Αγροτικής Ασφαλιστικής
με το οποίο η εταιρία υποστήριζε ότι η παραπάνω ζημιά δεν καλύπτονταν από την
εταιρία διότι το μηχάνημα δεν είχε κάλυψη ως εργαλείο.
Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου υποστηρίξαμε με το υπ' αριθ.
Γ/3528/24-7-2000 έγγραφό μας ότι το μηχάνημα βρισκόταν σε κίνηση και δεν
εργαζόταν ακίνητο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παρ.16 των γενικών όρων του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου και συνεπώς η ζημιά έπρεπε να καλυφθεί από την
ασφαλιστική εταιρία.
Σε απάντηση του προηγούμενου εγγράφου μας κοινοποιήθηκε το υπ' αριθμ.
45/9-2-2001 έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ότι η Ασφαλιστική Εταιρία επιμένει
στην άποψή της, ότι δηλαδή η ζημία δεν μπορεί να καλυφθεί από την Αγροτική
Ασφαλιστική.
Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση ή μη
καταβολής της αποζημίωσης των 26.790 δρχ. στην ΔΕΗ, από τον Δήμο Βέροιας, για
την δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Συμφωνώ, με τη επισήμανση ότι δεν είναι σωστή η αντιμετώπιση
του θέματος από την ασφαλιστική εταιρεία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ", που δεν
δέχτηκαν ν' αποζημιώσουν τη ΔΕΗ.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-2-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε.
Λελεκάκη.
2.- Το γεγονός ότι στις 29-6-00 το μηχάνημα του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ
45875 (πολυμηχάνημα) κατά την ώρα της εργασίας του προκάλεσε ζημιά σε ένα
επίτονο στύλου της ΔΕΗ.
3.- Το με αριθ. Φ.407.1/26-6-2000 έγγραφο της ΔΕΗ με το οποίο ζητά την
αποκατάσταση της παραπάνω ζημίας που ανέρχεται στο ποσό των 26.790 δρχ.
4.- Τα σχετικά αιτήματα του Δήμου μας με τα οποία ζητήθηκε από την Αγροτική
Ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει τα χρήματα της ζημιάς.
5.- Τα με αριθ. 182/12-7-2000
και 45/9-2-2001 έγγραφα της Αγροτικής
Ασφαλιστικής με τα οποία αυτή υποστηρίζει ότι η παραπάνω ζημιά δεν καλύπτεται
από την εταιρεία διότι το μηχάνημα δεν είχε κάλυψη ως εργαλείο.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την καταβολή ποσού δρχ. 26.790 στην ΔΕΗ, περιοχή Βέροιας, σε
αποκατάσταση επίτονου στύλου της ΔΕΗ που προξένησε το μηχάνημα ΜΕ-45875
(πολυμηχάνημα) του Δήμου Βέροιας με χειριστή τον υπάλληλο Κων/νο Ελέζη, εν
ώρα υπηρεσίας του στις 29-6-2000.
Β) Ψηφίζει πίστωση ποσού δρχ. 26.790 από τον Κ.Α. 05/161.9 με τίτλο
"Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω τάξεις" του
προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2001, για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 135/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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