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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

         Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου   
                  
  

  Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  26  Απριλίου  2018  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.7556/13-04-2018  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.  Νέσσερης Χρήστος  1.Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος
      2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος  2.Ροπόκης Ευάγγελος

      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος  3.Κατέρης Κωνσταντίνος
     4.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     5   Κωστούλας Βασίλειος
     6.  Παππάς Δημήτριος

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του
Δήμου Πρέβεζας (Αλ.Βουκελάτος) που έχει ως εξής:  

  «....Από  το  γραφείο  κίνησης  τέθηκε  υπ  όψιν  μου  έγγραφο  με  την  μορφή  του  σχεδίου
εξουσιοδότησης του Δημάρχου προκειμένου να διευθετηθεί εκκρεμότητα σε σχέση με υπόθεση
ασφαλιστικής  αποζημίωσης  για  επισκευή  οχήματος  ιδιοκτησίας   του  Δήμου.  Η  εν  λόγω
διαδικασία δεν ήταν τυπικά και ουσιαστικά ορθή και για το λόγο αυτό εξέτασα την υπόθεση  που
έχει ως εξής: 
Το με αρ. KHY 4377 όχημα ιδιοκτησίας του Δήμου υπέστη υλικές ζημιές σε τροχαίο ατύχημα 
στις 6-12-2017  με ευθύνη του κ. Ευστ. Κανελλόπουλου που οδηγούσε το ΥΝΥ-8228  
αυτοκίνητο.Η ασφαλιστική εταιρεία του S.A.R. CITY INSURANCE αναγνώρισε την υπαιτιότητα 
του ασφαλισμένου της και δέχτηκε να πληρώσει την επισκευή του αυτοκινήτου μας στο 
συνεργείο Η. Κατωγιάννης Ο.Ε. στην Πρέβεζα το κόστος της οποίας εκτιμήθηκε  στο ποσόν των 
1556,20 € με αντίστοιχη έκδοση των αναγκαίων παραστατικών. Η ζημιά αποκαταστάθηκε από 
το Συνεργείο και απομένει να πληρωθεί το Συνεργείο με βάση τα επίσημα παραστατικά 
(τιμολόγια ΤΔΑ 544 και ΤΟΥ 394/29-1-2018) που εκδόθηκαν επ ονόματι του Δήμου.
Για  να  πληρώσει  η  ασφαλιστική  το  Συνεργείο  θα  πρέπει  ο  Δήμος  να  εκχωρήσει  στην  Ηλ.
Κατωγιάννης Ο.Ε.  την αποζημίωση των 1556,20€ που  δικαιούται να εισπράξει από την ως άνω
Ασφαλιστική  και αντιστοιχεί στις εργασίες και υλικά επισκευής του αυτοκινήτου μας. Για το
λόγο αυτό, αφού ληφθεί υπ όψιν έγγραφο του γραφείου Κίνησης του Δήμου σχετικά με την
αποκατάσταση της ζημιάς, δήλωση της Ηλ. Κατωγιάννης Ο.Ε. ότι αποδέχεται για πληρωμή το
ποσό των 1556,20€ για αμοιβή και υλικά,  θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για  εκχώρηση του
ποσού των 1556,20€ στην Ηλ. Κατωγιάννης Ο.Ε.,  υπογραφή εξοφλητικής πράξης προς την

ΑΔΑ: 6ΚΑΖΩΞΧ-ΑΑΞ



Ασφαλιστικη και εκχώρηση κάθε τυχόν απαίτησης έναντι τυχόν ενεχομένων τρίτων, υπο τον
όρο της καταβολής στην εκδοχέα εταιρεία και παραλαβή των τιμολογίων. Εισηγούμενος θετικά
σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά...…» . 

       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  του νομικού συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Η ασφαλιστική εταιρεία του S.A.R. CITY INSURANCE της οποίας ο ασφαλισμένος Ευστ. 
Κανελλόπουλος προξένησε με το όχημά του ΥΝΥ-8228   σε τροχαίο ατύχημα στις 6-12-2017  
υλικές ζημιές στο με αρ. KHY 4377 όχημα ιδιοκτησίας του Δήμου, αναγνώρισε την υπαιτιότητα 
του ασφαλισμένου της και δέχτηκε να πληρώσει την επισκευή του αυτοκινήτου μας στο 
συνεργείο Η. Κατωγιάννης Ο.Ε. στην Πρέβεζα το κόστος της οποίας εκτιμήθηκε  στο ποσόν των 
1556,20 € με αντίστοιχη έκδοση των αναγκαίων παραστατικών. Η ζημιά αποκαταστάθηκε από 
το Συνεργείο και απομένει να πληρωθεί το Συνεργείο με βάση τα επίσημα παραστατικά 
(τιμολόγια ΤΔΑ 544 και ΤΟΥ 394/29-1-2018) που εκδόθηκαν επ ονόματι του Δήμου.
Για να πληρώσει η ασφαλιστική απ’ ευθείας το Συνεργείο θα πρέπει ο Δήμος να εκχωρήσει στην
Ηλ. Κατωγιάννης Ο.Ε.  την αποζημίωση των 1556,20€ που  δικαιούται να εισπράξει από την ως
άνω Ασφαλιστική  και αντιστοιχεί στις εργασίες και υλικά επισκευής του αυτοκινήτου μας. Για το
λόγο αυτό, αφού έλαβε ί υπ όψιν έγγραφο του γραφείου Κίνησης του Δήμου σχετικά με την
αποκατάσταση της ζημιάς, δήλωση της Ηλ. Κατωγιάννης Ο.Ε. ότι αποδέχεται για πληρωμή το
ποσό των 1556,20€ για αμοιβή και υλικά,  θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για  εκχώρηση του
ποσού των 1556,20€ στην Ηλ. Κατωγιάννης Ο.Ε.,  υπογραφή εξοφλητικής πράξης προς την
Ασφαλιστικη και εκχώρηση κάθε τυχόν απαίτησης έναντι τυχόν ενεχομένων τρίτων, υπο τον
όρο της  καταβολής  του ποσού της  αποζημίωσης  στην εκδοχέα εταιρεία  και  παραλαβή  των
τιμολογίων.Ο  πληρεξούσιος  Αλ.  Βουκελάτος  να  ενεργήσει  σχετικά  για  την  σύνταξη  των
αναγκαίων προς τούτο εγγράφων τα οποία να υπογράψει ο Δήμαρχος Πρέβεζας ως εκπρόσωπος
του Δήμου.

 

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  258/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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