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Korvauksen maksaminen /omaisuusvahinko kantatie 44:llä
* * * * * * * on lähettänyt vahingonkorvaushakemuksen koskien peräkärrylle aiheutunutta vahinkoa kantatiellä 44 (Laviantie), jonka aiheutti irtonainen
viemärikaivon kansi 28.12.2019.
* * * * * * * auton perässä ollut peräkärry oli osunut irtonaiseen kaivonkanteen sillä seurauksella, että se osui peräkärryn takaosan pohjaan ja takalaitaan. Kevytperäkärry Majava 5032 (rekisterinumero * * * * *) vaurioitui
pohjasta, takalaidasta ja kuomusta.
Vahingon kärsinyt vaatii korvausta peräkärryn korjaukseen tai uuteen peräkärryyn, 2190,00 euroa. Tekninen lautakunta on käsitellyt korvausvaatimuksen kokouksessaan 24.2.2020 § 29 ja päättänyt, että vesihuoltolaitos
on asiassa korvausvelvollinen ja päättää pyytää vahingon kärsineeltä kustannusarvion peräkärryn korjauksesta.
Tekninen lautakunta oikeuttaa teknisen johtajan tekemään korvauspäätöksen.
Vahingonkärsijä on toimittanut kaupungille Majava Group Oy korjausarvion
vaurioituneen peräkärryn ja kuomun korjaamisesta 1991 €, alv 0%
(2468,84 €, alv 24 %) sekä Vuokraliftit tarjouksen vastaavasta uudesta
perävaunusta 1846,77 €, alv 0% (2289,99 €, alv 24 %).
Päätös:

Päätän, että omaisuusvahingon kärsijälle maksetaan korvauksena vahingoittuneesta perävaunusta uuden vaurioitunutta perävaunua vastaavan
kuomukärryn hinta 2289,99 € maksukuittia vastaan. Vaurioitunut kuomuperävaunu jää kaupungin omaisuudeksi.
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
Marja Vaajasaari
Tekninen johtaja

Täytäntöönpano

Vahingonkärsijä
Tekninen keskus / Vesihuoltolaitos
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Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Tekninen keskus

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Yleiset päätökset

Tekninen johtaja

16.3.2020

§4

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kunnallisasiat
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen

Tekninen lautakunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää
Postiosoite: PL 36, 38701 Kankaanpää
Sähköposti: kirjaamo@kankaanpaa.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Nähtäväksi asettaminen
Päätös on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 16.3.2020.
Tiedoksianto asianosaiselle
Asianosainen

*******
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Kankaanpää 16.3.2020
Toimistosihteeri Leila Liimu
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Lisätietoja

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

