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ΠΡΟΣ 

Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

Θέµα: Αίτηµα της κας. Κορρέ Αικατερίνης περί καταβολής αποζηµίωσης για  ζηµιές κινητών 

πραγµάτων της ιδιοκτησίας της λόγω εισροής υδάτων από φερόµενη βλάβη του κεντρικού αγωγού 

ύδρευσης.  

 

Σύµφωνα µε: 

1. Με το άρθρο 72 παρ. Ιδ του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή “αποφασίζει για το δικαστικό 

συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού 

των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ......”. 

2. τα παρακάτω έγγραφα κι αλληλογραφία: 

1.  την υπ' αριθµ. Πρωτ. 14132/17-4-18 αίτηση της κας.Κορρέ  

2.  το µε αρ.πρωτ 20969/15-6-18 έγγραφο της ∆/νσης Περ/ντος 

3. το µε αρ.πρωτ 16473/7-5-18 έγγραφο της ΤΥ µε (7) φωτ/φίες 

4. Η από 16/4/18 αναφορά αιτήµατος της ενδιαφεροµένης στο ηλεκτρονικό πρόγραµµα του 

∆ήµου Novoville 

5. Το µε αρ.πρωτ. 19765/5-6-18 έγγραφο του τµήµατος ύδρευσης                                      

2.1 τη µε αρ.πρωτ 22038/26-6-18 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα για 

καταβολή αποζηµίωσης της κας.Κορρέ Αικατερίνης, ύστερα από τη µε αρ.πρωτ 22038/26-6-18 

γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας (σχετ. 2.1), στην οποία διατυπώνεται: “Επί της προκειµένης 

περίπτωσης προκύπτει ότι “...δεν θεµελιώνονται ούτε προκύπτουν παράνοµες πράξεις ή 

παραλείψεις των οργάνων του ∆ήµου που δηµιουργούν αντικειµενική ευθύνη, δεν πιστοποιούνται 



εδραία και επισήµως οι ανύπαρκες και αναπόδεικτες προβαλλόµενες ζηµίες και οι συνθήκες 

πρόκλησης, ενώ κανένα στοιχείο δεν συνηγορεί στη σύνδεση της όποιας(αναπόδεικτης) ζηµίας µε 

ενδεχόµενες παραλείψεις του ∆ήµου ελλείποντος έτσι του αιτιώδους συνδέσµου και συνάφειας περί 

τούτου.  

     “Εποµένως, ∆ΕΝ συντρέχουν οι άνω αναφερόµενοι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του 

συµβιβασµού αφού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη θεµελίωση της ευθύνης του ∆ήµου 

εισηγούµενοι συνακόλουθα την απόρριψη του αιτήµατος”. 

          Μετά την αρνητική γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου,παρακαλούµε για τη 

λήψη απόφασης από την οικονοµική επιτροπή. 
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