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Αριθµός απόφασης : 7 / 2019

Από το µε αριθµό 1/2019 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Αποδοχή ή µη της µε αριθµ. πρωτ. 40849/03.12.2018 αίτησης του κ.
Ιωάννη Παπαγερίδη του Κων/νου, για αποζηµίωση από το ∆ήµο, λόγω φθοράς
στο αυτοκίνητό του, από αδέσποτα σκυλιά.
Σήµερα την 15η Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13 :30, η Οικονοµική Επιτροπή
(άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής,
ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ. 749/11.01.2019 που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ
(8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Ιωαννίδης Παρασκευάς
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Σιώµος Νικόλαος
7. Μαλούτας Λάζαρος
8.Καραπάτσιος Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

ο οποίος αν και κλήθηκε
νόµιµα, δεν προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παραπάνω 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο.
Έχει υποβληθεί στο ∆ήµο η µε αριθµ. πρωτ. 40849/03.12.2018 αίτηση του κ.
Παπαγερίδη Ιωάννη στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω :
«….Σας ενηµερώνω ότι στις 01.12.2018 έχουν προξενηθεί από αδέσποτα ζώα
συντροφιάς φθορές στο ΙΧ αυτοκίνητό µου µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΤΡ 4708.
Σας προσκοµίζω σχετικά έγγραφα:
1) Τµήµατος Ασφαλείας
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2) \Υ.∆. ατυχήµατος ασφαλιστικής εταιρείας
3) Φωτογραφίες
Παρακαλώ για τη περισυλλογή των αδέσποτων ζώων και τις ενέργειες σας για την
αποζηµίωσή µου...»
Η Νοµική υπηρεσία του ∆ήµου στα µε α.α. 3954/27.12.2018 έγγραφο της µε θέµα:
«Απάντηση σε σχετικό ερώτηµα» αναφέρει τα παρακάτω :
«…..Σχετ. : Η υπ΄αριθµ. πρωτ. 40849/3-12-2018 αίτηση του Ιωάννη Παπαγερίδη
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού , που αφορά αίτηση δηµότη (κ. Ιωάννη Παπαγερίδη), ο
οποίος ζητά να αποζηµιωθεί από το δήµο, για φθορά που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό του από
αδέσποτα σκυλιά , όπως ισχυρίζεται, σας γνωρίζω τα ακόλουθα :
Από κανένα στοιχείο της αρµόδιας Υπηρεσίας δεν προκύπτει υπαιτιότητα του δήµου, αφού δεν
προκύπτει εάν πράγµατι η ζηµιά προκλήθηκε από σκυλιά , ούτε προκύπτει εάν δεχθούµε ότι η
ζηµιά προκλήθηκε από σκυλιά ότι αυτά ήταν αδέσποτα ή ιδιοκτησίας πολιτών, αλλά και κανένα
άλλο έγγραφο ή αναφορά της αρµόδιας Υπηρεσίας του δήµου όπως Έκθεση Αυτοψίας υπάρχει
που να αποδεικνύει ευθύνη του δήµου.
Η τυχόν ζηµιά που ισχυρίζεται ότι υπέστη ο πολίτης, όπως αναφέρεται και στο αριθ. πρωτ.
1010/2/160-α/ 3-12-2018 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης Αστυνοµίας Κοζάνης, είναι
µονάχα κατά δήλωσή και υπόδειξη του ιδίου του παθόντα και εποµένως δεν µπορεί να
στοιχειοθετήσει ευθύνη του δήµου Κοζάνης.
Όπως σας έχουµε επισηµάνει και στο παρελθόν για παρόµοιες περιπτώσεις, κατά καιρούς
υπάρχουν αναφορές από πολίτες προς διάφορες Υπηρεσίες του δήµου, που αιτούνται
αποζηµίωσης από διάφορα περιστατικά µε ελλιπή στοιχεία και απλή αναφορά περιστατικών που
δεν αποδεικνύονται και φυσικά δεν προβλέπεται και δεν είναι δυνατή από το Νόµο η αποζηµίωσή
τους.
Για την διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζηµίωσης για παρόµοια περιστατικά , θα πρέπει να ασκηθεί
αγωγή στα αρµόδια ∆ικαστήρια και αυτή µπορεί να καταβληθεί µόνον κατόπιν τελεσίδικης
∆ικαστικής Απόφασης.
Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος
του ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Χαρίσιος Τζήµκας…..»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζηµίωσης
για παρόµοια περιστατικά , θα πρέπει να ασκηθεί αγωγή στα αρµόδια ∆ικαστήρια και
αυτή µπορεί να καταβληθεί µόνον κατόπιν τελεσίδικης ∆ικαστικής Απόφασης σύµφωνα µε
την ανωτέρω εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ιε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τη µε αριθµ. πρωτ. 40849/3-12-2018 αίτηση του Ιωάννη Παπαγερίδη.
3. Το µε α.α. 3954/27.12.2018 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Α. Απορρίπτει τη µε αριθµ. πρωτ. 40849/3-12-2018 αίτηση του Ιωάννη Παπαγερίδη.
για αποζηµίωση από το ∆ήµο, λόγω φθοράς στο ΙΧ αυτοκίνητό του µε αριθµό
κυκλοφορίας ΙΤΡ 4708, από αδέσποτα σκυλιά, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 7 / 2019
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος
Μαλούτας Λάζαρος
Καραπάτσιος Ευάγγελος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 15 Ιανουαρίου 2019
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2019.01.16 11:35:49 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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