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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 52/2018 της συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:  Αίτημα πολίτη για αποζημίωση

  

   Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 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.22215/19-10-2018 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 2. Κακιούζης Χαράλαμπος 
      2.  Νέσσερης Χρήστος 3. Πανταζής Νικόλαος  
      3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      4   Κατσαούνος Θεόδωρος
      5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
      6   Κωστούλας Βασίλειος
      7.  Παππάς Δημήτριο

 

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα , παρουσίασε την εισήγηση της   Διεύθυνσης Αγροτικής

Ανάπτυξης  Περιβάλλοντος  Καθαριότητας   &  Πρασίνου,  του  Δήμου  Πρέβεζας

(αρμ.υπάλ.Δ.Ντόντορος), που έχει ως εξής: 

      «...ΣΧΕΤ.: Υπ.αριθμ.πρωτ. 17109/14-8-2018  αίτηση του κ. Ανδριανόπουλου Ιωάννη

Με το ανωτέρω σχετικό  ο κ. Ανδριανόπουλος Ιωάννης ζητάει αποζημίωση από το Δήμο

για  ζημιές  που υπέστη το όχημά του λόγω πτώσης  κλαδιού.  Στο  χώρο μετέβη ο  αρμόδιος

Αντιδήμαρχος ο οποίος επιβεβαίωσε το γεγονός. Η ζημιά που είχε το αυτοκίνητο ήταν μικρά

βαθουλώματα  στην  πόρτα  του  πορτ  μπαγκαζ,  στο  πίσω  δεξί  φτερό  ενώ  το  φύλλωμα  είχε

προκαλέσει  μικρές  εκδορές  στο  καπό στον ουρανό  και  στην  δεξιά  πλευρά.  Ύστερα  από  τα

παραπάνω, σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο  του ανωτέρω σχετικού και παρακαλούμε για τις

δικές σας ενέργειες. ..».
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     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)

       Η Οικονομική Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση αποζημίωσης του πολίτη, σύμφωνα με 

       την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας.

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  623/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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