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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 32/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

     Θέμα: «Αίτημα πολίτη για αποζημίωση». 

 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 12757/18-06-2021 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

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

  

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 140 θέμα παρουσίασε την εισήγηση  της Δ/νσης 

Αγροτ.Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου (Ζ.Κολέτσου)  που έχει ως εξής:   

«…..Με την αριθμ. Πρωτ. 12044/11-06-2021 αίτησή του ο κ. Τσιρογιάννης Παναγιώτης, ζητά 

από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου να αποζημιωθεί για ζημιά που προκλήθηκε στο 

αυτοκίνητό του από επίθεση αδέσποτων σκυλιών, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, στην εθνική 

οδό Πρέβεζας - Ιωαννίνων, περιοχή Λούρος Πρέβεζας.   

 Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η επίθεση έγινε από αδέσποτα σκυλιά,  οι φωτογραφίες όμως που 

επισυνάπτει δεν αποδεικνύουν την επίθεση, ενώ δεν υπάρχουν άλλες μαρτυρίες για το γεγονός, 

ούτε γνωμάτευση κτηνιάτρου.  

 Με την ανωτέρω αίτησή του, καταθέτει επίσης  

• Δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών 

• 5 φωτογραφίες 

• Προσφορά για τις εργασίες επισκευής από συνεργείο αυτοκινήτων 

• Υπεύθυνη Δήλωση ατυχήματος από Ασφαλιστική Εταιρεία, τα οποία και σας 

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

                             

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν  σχετικά.  

Ο κ. Κωστούλας δήλωσε ότι  καλό θα ήταν να γνωμοδοτήσει η νομική υπηρεσία. 

 

 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
    Σύμφωνα με τις υπηρεσίες δεν υπάρχουν αποδείξεις που να τεκμηριώνουν το συμβάν και την 

ευθύνη μας. Ως εκ τούτου η Οικονομική Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση αποζημίωσης του 

πολίτη. 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Νίτσας δήλωσε παρών. 

Ο κ. Κορωναίος δήλωσε παρών. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  365/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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