
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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                                                                                    Αριθ.Αποφ.234/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

      Θέμα:   Αίτημα πολίτη για αποζημίωση
     

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.6759/16-03-2017  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος      1.Ματέρης Κωνσταντίνος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος
     7.  Παππάς Δημήτριος
     8.  Κατέρης Κωνσταντίνος

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.
 Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 47ο  θέμα, παρουσίασε  την  εισήγηση  του  Τμήματος
Αγροτ.Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας (Ζ.Κολέτσου) που έχει ως εξής:  

«...Με  το  αριθμ.  Πρωτ.  1009/6/108-α'/14-11-2016  έγγραφο  της  Αστυνομικής
Δ/νσης  Πρέβεζας  και  το  αριθμ.  Πρωτ.29383/16-11-2016  έγγραφο  της  κ.
Ανθούλας  Πάσχου,  μας  κοινοποιήθηκε  η  καταγγελία  ότι  η  ίδια  δέχτηκε  επίθεση
από  αδέσποτο  σκύλο  στην  περιοχή  Ψαθάκι  Πρέβεζας,  με  αποτέλεσμα  να
νοσηλευτεί στην ορθοπεδική κλινική του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Με  το  αριθμ.  29598/24-11-2016  έγγραφό  μας,   κοινοποιείται  το  γεγονός  στην  πενταμελή
Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του
Δήμου  Πρέβεζας  και  όλων  των  εμπλεκόμενων  φορέων,  (Κτην/κή  Υπηρεσία,  Συνεργεία
Περισυλλογής,  συνεργαζόμενο  με  το  Δήμο  ιδιώτη  κτηνίατρο   κτλ.)   το  οποίο  και  σας
επισυνάπτουμε.
Με την αριθμ. Πρωτ. 30570/1-12-2016 αίτησή της προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η
κ. Πάσχου Ανθούλα ζητάει αποζημίωση από το Δήμο Πρέβεζας και το αίτημά της διαβιβάζεται με
το αριθμ. 31270/8-12-2016 έγγραφό μας προς την Νομική Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου
να γνωμοδοτήσει σχετικά.
Με το από 13-12-2016 έγγραφό της η Νομική Υπηρεσία του Δ. Πρέβεζας, γνωμοδοτεί σχετικά
επί του συγκεκριμένου αιτήματος.
Με  το  αριθμ.  Πρωτ.  31919/14-12-2016  Δελτίο   εξέτασης  λυσσύποπτου  ζώου,  ο
συνεργαζόμενος  με  το  Δήμο  ιδιώτης  κτηνίατρος,  πιστοποιεί  ότι  το  σκυλί  δεν  παρουσιάζει
συμπτώματα λύσσας ενώ είχε γεννήσει πρόσφατα και είχε κουτάβια τα οποία και προστάτευε.
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   Πριν  από  αυτό  το  συμβάν,  η  υπηρεσία  δεν  είχε  ενημερωθεί  για  την  ύπαρξη  του
συγκεκριμένου ζώου στην περιοχή, και αν αυτό δημιουργούσε ή όχι προβλήματα.
 Ύστερα  από  τα  παραπάνω,  σας  διαβιβάζουμε  σε  φωτ/φο,  όλα  τα  σχετικά
έγγραφα για το θέμα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .....» . 

    
       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    Απορρίπτεται το αίτημα αποζημίωσης για τους λόγους που αναφέρει η αρμόδια υπηρεσία του 
    Δήμου.

   

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 234/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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