
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.671/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 57/2018 της συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

            Θέμα:  Αίτημα πολίτη για αποζημίωση

  

      Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη  29 Νοεμβρίου 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.25077/23-11-2018  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.  Νέσσερης Χρήστος
      2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος 2.   Κατσαούνος Θεόδωροςς
      3.  Ματέρης Κωνσταντίνος 3.  Κακιούζης Χαράλαμπος
       4.  Κωστούλας Βασίλειος 4.  Πανταζής Νικόλαος
      5.  Παππάς Δημήτριος
      

 

 

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

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα , παρουσίασε την εισήγηση της   Διεύθυνσης Αγροτικής

Ανάπτυξης  Περιβάλλοντος  Καθαριότητας  &  Πρασίνου, του  Δήμου  Πρέβεζας

(αρμ.υπάλ.Ζ.Κολέτσου, που έχει ως εξής: 

      «...Σύμφωνα με  το  ανωτέρω σχετικό  έγγραφο  προς την Οικονομική Επιτροπή που αφορά

αίτηση  του   κ.  Παπανικολάου  Αναστασίου,  με  τα  συνημμένα  της,  μας  κοινοποιήθηκε  η

καταγγελία ότι το κοπάδι του, στο κτήμα του, που βρίσκεται στον Πνευματικό Φάρο, στη θέση

<<Φτελιά>> Πρέβεζας, στις 3-8-2018, δέχτηκε επίθεση και 12 πρόβατα θανατώθηκαν. 

     Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η επίθεση έγινε από αδέσποτα σκυλιά, ενώ και ο ιδιώτης κτηνίατρος

στον  οποίο  απευθύνθηκε,  αναφέρει  επίσης  επίθεση  από  σαρκοφάγο  ζώο  (σκυλιά),  στη

γνωμάτευσή του, ενώ δεν υπάρχει  αντίστοιχη γνωμάτευση από την Κτην/κή Υπηρεσία Π.Ε.

Πρέβεζας. 

   Επιπλέον το γεγονός καταγράφηκε και στο Αστυνομικό τμήμα Πρέβεζας, (φωτ/φο του Βιβλίου

Συμβάντων) και μας προσκομίστηκε, ενώ υπάρχουν και φωτ/φίες τραυματισμένων ζώων. 
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   Με  την  ανωτέρω  αίτησή  του  προς  το  Δήμο,  ο  κ.  Παπανικολάου  Αναστάσιος,  ζητάει

αποζημίωση από το Δήμο Πρέβεζας.    Στη συνέχεια και σε συνεδρίασή της  την 14-11-2018,  η

πενταμελής  επιτροπή  παρακολούθησης  του  προγράμματος   διαχείρισης  αδέσποτων  ζώων

συντροφιάς, συζήτησε το θέμα και αποφάσισε τα εξής: <<Η παρέμβαση για τα ζώα αναφέρει ότι

δεν  υπάρχουν  αδέσποτα  σκυλιά  στην  περιοχή  αυτή  (Φάρος)  και  μπορεί  να  είναι  από

οποιοδήποτε σαρκοφάγο ζώο ή και από δεσποζόμενα σκυλιά>>.  

    Ύστερα από τα παραπάνω,  παρακαλούμε να εξετάσετε την αίτησή του...».

     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, 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  671/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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