ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 747/2010
Περίληψη
Έγκριση παράτασης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης
κτιρίων, μηχανολογικού εξοπλισμού και επίπλων
ιδιοκτησίας του Δήμου και κίνησης της διαδικασίας εκ νέου
ασφάλισής τους.
Σήμερα 29 Νοεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 25-11-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο αναπληρωτής Δημάρχου Ν.
Μαυροκεφαλίδης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών
βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Ν.
Μ.
Χ.
Σ.
Ι.
Ε.

Aπόντες
Τσιαμήτρος
Τρανίδης
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 729/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 730/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Παπαστεργίου, Γ.
Κάκαρης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 738/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 739/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 741/2010 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 742/2010 απόφασης
προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 746/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 747/2010 απόφασης
αποχώρησε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-11-2010 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’
114/2006) «Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων» οι Δήμοι και οι Κοινότητες και τα Νομικά
Πρόσωπα μπορούν να ασφαλίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία καθώς και την αστική τους
ευθύνη.
Επειδή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ασφαλιστικής κάλυψης της περιουσίας του
Δήμου λήγει στις 17-11-2010 και για να μη μείνουν ανασφάλιστα το Δημαρχιακό Μέγαρο και
τα Δημοτικά κτίρια (Μητροπόλεως 55 και Βικέλα 4) πρέπει να γίνει παράταση της
ασφάλισης των παραπάνω κτιρίων.
Με την από 19-11-2010 γνωμοδότηση του ο νομικός σύμβουλος του Δήμου μας
αναφέρει τα εξής:
«την 17-11-2010, έληγε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ασφαλιστικής κάλυψης της
περιουσίας του Δήμου και λόγω της αδυναμίας τηρήσεων των διαδικασιών του διαγωνισμού
με ρωτάτε ,
εάν είναι δυνατή η ολιγόμηνη παράταση της ισχύουσας ασφαλιστικής
σύμβασης , μέχρι περατώσεως των διαδικασιών του διαγωνισμού.
Στο εν λόγω ερώτημα η απάντηση μου είναι η ακόλουθη.
Σύμφωνα και με το άρθρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο κατά βάση
αντιγράφει και απέχει την αντίστοιχη διάταξη του ασφαλιστικού νόμου η ασφάλιση που
συμφωνείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν λήγει αυτόματα από την ημερομηνία
λήξεως αυτού, αλλά παρατείνεται αυτοδίκαια για ισόχρονο εκάστοτε χρονικό διάστημα, εκτός
εάν η ασφαλιστική εταιρία ή ο ασφαλιζόμενος, ένα μήνα πριν από κάθε λήξη της σύμβασης
δηλώνουν εγγράφως στον άλλο, ότι δεν επιθυμούν την ανανέωση της σύμβασης.
Όπως γίνεται ευχερώς αντιληπτό η σύμβαση σας, εφόσον μου αναφέρεται ότι
καταγγέλθηκε, θεωρείται ότι έχει ανανεωθεί για άλλο ένα έτος και δεν θα έχρηζε κανονικά
,εγγράφου παράτασης.
Πλην όμως λόγω ότι είναι η σύμβαση ΟΤΑ, η γνώμη μου είναι ότι ΚΑΛΩΣ συνάψατε
έγγραφη 3μηνη παράταση, με τους ήδη όρους της παλιάς σύμβασης , έτσι ώστε να μην αφεθεί
ανασφάλιστη η περιουσία του Δήμου, μέχρι τηρήσεως των προθεσμιών του διαγωνισμού και
αφού ακολουθήσετε την διαδικασία του διαγωνισμού να συνάψετε την νέα σύμβαση, έτσι
ώστε να τηρηθούν και οι διαδικασίες που ισχύουν για τους ΟΤΑ, αλλά και η περιουσία του
Δήμου, να μην μείνει καθόλου ανασφάλιστη.»
Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την
παράταση ή μη της ασφάλισης των παραπάνω κτηρίων και να εγκρίνει ή μη τη διαδικασία
δημοπρασίας της ασφάλισης των παραπάνω κτιρίων
Πρόεδρος: Το θέμα εισάγεται ως αναφερόμενο σε κατεπείγουσα έκτακτη
ανάγκη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού πρόσφατα έληξε η σύμβαση και
πρέπει να παραταθεί για να μην μείνουν ανασφάλιστα τα παραπάνω δημοτικά κτήρια.
Συμφωνείτε για το κατεπείγον και απρόβλεπτο του θέματος;
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-11-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 600/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπράτησης και η ανάθεση της ασφάλισης του
Δημαρχιακού Μεγάρου και των δημοτικών κτιρίων (Μητροπόλεως 55 και Βικέλα 4)
με τις πάγιες εγκαταστάσεις, της αστικής ευθύνης και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και
των επίπλων στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» με την τιμή των 10.308,37
€ με το ΦΠΑ ετησίως.

3.- Ότι στις 17-11-2010 έληξε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που υπογράφηκε μεταξύ
του Δήμου και της παραπάνω ασφαλιστικής εταιρείας.
4. - Ότι σκόπιμο είναι να εγκριθεί η παράταση της ασφάλισης των εν λόγω δημοτικών
κτιρίων στην ασφαλιστική εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», με τους όρους που
αναφέρονται στην παραπάνω σύμβαση και να κινηθεί η διαδικασία δημοπράτησης
για την εκ νέου ασφάλισή τους.
5.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στον Κ.Α. 10/6251
«Ασφάλιστρα ακινήτων» υπάρχει γραμμένη η σχετική πίστωση.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 201 και 286 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος ως
αναφερόμενο σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης.
Β) Εγκρίνει την παράταση της ασφάλισης του Δημαρχιακού Μεγάρου στην
οδό Μητροπόλεως 46 και των δύο (2) δημοτικών κτιρίων στην οδό Μητροπόλεως αρ.
55 και Βικέλα αρ. 4, μετά των πάγιων εγκαταστάσεων, του ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, των επίπλων τους και της αστικής ευθύνης, στην ασφαλιστική εταιρεία
«ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» για το χρονικό διάστημα από 18-11-2010 έως 17-22011, με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην από 18-11-2009 σύμβαση που
υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της παραπάνω ασφαλιστικής εταιρείας.
Γ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Δ) Εγκρίνει την κίνηση της διαδικασίας δημοπράτησης για την εκ νέου
ασφάλιση της παραπάνω δημοτικής περιουσίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 201
του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 747 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
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Γ.
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-12-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
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Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

