
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.316/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

         Θέμα: Αίτημα πολίτη για αποζημίωση
               
   

     Στην Πρέβεζα,  σήμερα Παρασκευή 18  Μαΐου 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.9635/11-05-2018 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.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος  1. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος  2. Παππάς Δημήτριος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Ματέρης Κωνσταντίνος

      5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος
     7.  Κατέρης Κωνσταντίνος

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 11ο θέμα, παρουσίασε  την  εισήγηση   της  Δ/νσης
Αγροτ.Ανάπτυξης (Ζ.Κολέτσου)  που έχει ως εξής:  

  «...Σχετ: Με την αριθμ.2266/1-2-2018 αίτησή του, ο κ. Καββαδάς Σωτήριος απευθυνόμενος
στην  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δ.  Πρέβεζας,  ζητά  να  του  χορηγηθεί  αποζημίωση  για
αποκατάσταση ζημιών του αυτοκινήτου του, που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα που είχε
με  δύο  σκύλους,  στην  έξοδο  προς  Πρέβεζα  (Δ.  Πρέβεζας),   της  υποθαλάσσιας  σήραγγας
ΑΚΤΙΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ στις 25-1-2018.
Ο ίδιος, ισχυρίζεται ότι η ζημία προκλήθηκε από 2 αδέσποτα σκυλιά, όταν αιφνίδια βρέθηκαν
στο εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου του, χωρίς να καταφέρει να τα αποφύγει.
  Επισυνάπτεται  δελτίο  οδικού  τροχαίου  ατυχήματος  του  τμήματος  Τροχαίας  Πρέβεζας,
Τιμολόγιο κ.λ.π έγγραφα.
  Στις 8-2-2018 η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, διαβίβασε την αίτηση του πολίτη με τα
συνημμένα δικαιολογητικά, στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου, για γνωμοδότηση σχετικά με το
θέμα. 
Η  νομική  υπηρεσία  απάντησε  στις  20-2-2018  στην  Δ/νση  Οικονομικών  Υπηρεσιών  ότι  η
υπόθεση  αφορά  αντικείμενο  της  Δ/νσης  Αγροτ/κής  Αν/ξης  και  όχι  της  νομικής  υπηρεσίας,
γνωμοδοτώντας ότι το θέμα θα πρέπει  να εισαχθεί  για συζήτηση στην οικονομική επιτροπή,
προκειμένου να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης.
  Το παραπάνω έγγραφο κοινοποιήθηκε στην οικονομική επιτροπή, όπως και στην Δ/νση Αγροτ.
Αν/ξης, η οποία τότε (22-2-2018), έλαβε γνώση του συμβάντος. Η Δ/νση Αγροτ/κής  Αν/ξης

ΑΔΑ: ΨΟΒ9ΩΞΧ-Υ5Α



ενημέρωσε  με  το  αριθμ.  3649/22-2-2018  έγγραφό  της,  την  5μελή  επιτροπή  διαχείρισης
αδέσποτων ζώων,  ως ο νόμος ορίζει.
    Σχετικά με την έρευνα που προτείνει η νομική υπηρεσία, στο από 22-2-2018 έγγραφό της,
αυτή δεν κατέστη δυνατή, ούτε και θα ήταν εφικτή, αφού παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα
(σχεδόν 1 μήνας), από το συμβάν, μέχρι να ενημερωθεί η  Δ/νση  Aγροτικής Αν/ξης.  Ύστερα
από τα παραπάνω παρακαλούμε να εξετάσετε την αίτησή του, με τα συνημμένα της...…» . 

       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)

     Από τα  έγγραφα που προσκομίσθηκαν δεν προκύπτει ότι υφίσταται υπαιτιότητα του Δήμου.

Κατόπιν τούτου η Ο.Ε αποφασίζει ομόφωνα τη μη ικανοποίηση του αιτήματος για αποζημίωση

του πολίτη.

  

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  316/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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