Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:42/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:274/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 9η του µήνα
∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.34950/
5.12.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Καρτάνος Ιωάννης
3) Σκιαδά Ζωή(αν/κο µελος)
4) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
5) Σώλλος Φώτης(αν/κο µελος)
6) Ζουριδάκης Ευτύχιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.42-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου, για παράσταση πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Λευκάδας ,ενώπιον του
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 12/12/2013 η
σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο κατ' ,άρθρο 72 περ.ι του
Ν.3852/2010 .
Εισηγ:Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου

H Εισηγήτρια αναφέρει:
“Περιήλθε στην υπηρεσία µου το αριθ' ΑΒΜ 885/2009 και ΑΒΩρ: 456/2013
κατηγορητήριο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας δυνάµει του οποίου µεταξύ
άλλων επάγονται τα ακόλουθα :
Ο Προκόπης Παπαευθυµίου
Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στη Νικιάνα
Λευκάδας, στα µέσα Μαίου του έτους 2009 και ενώ δεν επιτρέπεται σε κανέναν να
παρεµποδίζει τη λειτουργία καταστήµατος η εγκατάστασης που εξυπηρετούν την
προµήθεια νερού,φωτισµού ,θερµότητας η κινητήριας δύναµης στο κοινό ,αυτός µε
πρόθεση όλως αυτοδυνάµως και χωρίς καµία προειδοποίηση περιέφραξε την
ιδιοκτησία του και ταυτοχρόνως απέκλεισε τους περιοίκους απο την παροχή
ύδρευσης και πρόσβασης µε κοινοτική βρύση όπου βρίσκεται µέσα στο ακίνητο
του,απο την οποία βρύση ελάµβαναν νερό πόσιµο όλοι οι κάτοικοι της περιοχής,
λουόµενοι επικσκέπτες καθώς και άλλοι κάτοικοι άλλων ∆ήµων .Κατά παράβαση των
άρθρων 1,14,16,17,26 παρ.1α,27,51παρ.1,79,293 παρ.1 Π.Κ.

Επειδή η ως άνω διαφορά έχει βαρύνουσα σηµασία για τα έννοµα συµφέροντα του
∆ήµου Λευκάδας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαι
α)να παρασταθεί ο ∆ήµος Λευκάδας ως πολιτικώς ενάγων ,ήτοι να ασκήσει
πολιτική αγωγή για χρηµατική ικανοποίηση εξ αιτίας ηθικής βλάβης, ποσού 30
τριάντα ευρώ µε επιφύλαξη να αξιώσει την πλήρη αποζηµίωση για την ανωτέρω
αιτία στα αρµόδια δικαστήρια ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας
στην δικάσιµο της 12-12-2013 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο κατά
του Προκόπη Παπαευθυµίου
κατηγορούµενου
για παράβαση των άρθρων
1,14,16,17,26 παρ.1α,27,51 παρ.1 ,79,293παρ.1 Π.Κ ,όπως ειδικότερα ορίζεται στο
απο 5-8-2013 κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας (Α.Β.Μ :
885/2009 και ΑΒΜΩρ: 456/2013 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας
Η κατά τα ανωτέρω ηθική βλάβη του ∆ήµου Λευκάδας συνίσταται στην προσβολή
του κύρους του ∆ήµου Λευκάδας απο την παράνοµη και αυθαίρετη παρακώλυση
λειτουργίας κοινωφελούς εγκαταστάσεως παροχής νερού (φυσικής υπόγειας πηγής)
απο πρόθεση που αναφέρεται στο άνω κατηγορητήριο και
β)Να οριστεί η δικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη για να
παρασταθεί ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου ως συνήγορος πολιτικής αγωγής του
∆ήµου Λευκάδας για αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης αυτού ποσού 30,0€και να
υπερασπισει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιµο 12-122013 η σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο
µε κατηγορούµενο τον Προκόπη
Παπαευθυµίου του Νικολάου και της Βασιλικής κάτοικος Κωστακιοί Αρτας ο οποίος
κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στη Νικιάνα Λευκάδας,στα µέσα Μαίου του έτους
2009 και ενώ δεν επιτρέπεται σε κανέναν να παρεµποδίζει τη λειτουργία
καταστήµατος η εγκατάστασης που εξυπηρετούν την προµήθεια νερού,φωτισµού
,θερµότητας η κινητήριας δύναµης στο κοινό ,αυτός µε πρόθεση όλως αυτοδυνάµως
και χωρίς καµία προειδοποίηση περιέφραξε την ιδιοκτησία του και ταυτοχρόνως
απέκλεισε τους περιοίκους απο την παροχή ύδρευσης και πρόσβασης µε κοινοτική
βρύση όπου βρίσκεται µέσα στο ακίνητο του,απο την οποία βρύση ελάµβαναν νερό
πόσιµο όλοι οι κάτοικοι της περιοχής,λουόµενοι επισκέπτες καθώς και άλλοι κάτοικοι
άλλων
∆ήµων
.Κατά
παράβαση
των
άρθρων
1,14,16,17,26
παρ.1α,27,51παρ.1,79,293 παρ.1 Π.Κ.,όπως ειδικότερα ορίζεται στο απο 5-8-2013
κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας (Α.Β.Μ : 885/2009 και
ΑΒΜΩρ: 456/2013 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να χορηγήσει εντολή στη
δικηγόρο του ∆ήµου, σύµφωνα και µε την παραπάνω εισήγηση..
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Α) Να παρασταθεί ο ∆ήµος Λευκάδας ως πολιτικώς ενάγων ,ήτοι να ασκήσει
πολιτική αγωγή για χρηµατική ικανοποίηση εξ αιτίας ηθικής βλάβης, ποσού 30,00€
(τριάντα ευρώ) µε επιφύλαξη να αξιώσει την πλήρη αποζηµίωση για την ανωτέρω
αιτία στα αρµόδια δικαστήρια ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας
στην δικάσιµο της 12-12-2013 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο κατά
του Προκόπη Παπαευθυµίου
κατηγορούµενου
για παράβαση των άρθρων
1,14,16,17,26 παρ.1α,27,51 παρ.1 ,79,293παρ.1 Π.Κ ,όπως ειδικότερα ορίζεται στο
απο 5-8-2013 κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας (Α.Β.Μ :
885/2009 και ΑΒΜΩρ: 456/2013 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας

Η κατά τα ανωτέρω ηθική βλάβη του ∆ήµου Λευκάδας συνίσταται στην προσβολή
του κύρους του ∆ήµου Λευκάδας απο την παράνοµη και αυθαίρετη παρακώλυση
λειτουργίας κοινωφελούς εγκαταστάσεως παροχής νερού (φυσικής υπόγειας πηγής)
απο πρόθεση που αναφέρεται στο άνω κατηγορητήριο .
Β) Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου , κ.Μαυρέτα Καρύδη, για να
παρασταθεί ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου ως συνήγορος πολιτικής αγωγής του
∆ήµου Λευκάδας για αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης αυτού, ποσού 30,0€ και να
υπερασπίσει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιµο 12-122013 η σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο
µε κατηγορούµενο τον Προκόπη
Παπαευθυµίου του Νικολάου και της Βασιλικής κάτοικος Κωστακιοί Αρτας ο οποίος
κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στη Νικιάνα Λευκάδας,στα µέσα Μαίου του έτους
2009 και ενώ δεν επιτρέπεται σε κανέναν να παρεµποδίζει τη λειτουργία
καταστήµατος η εγκατάστασης που εξυπηρετούν την προµήθεια νερού,φωτισµού
,θερµότητας η κινητήριας δύναµης στο κοινό ,αυτός µε πρόθεση όλως αυτοδυνάµως
και χωρίς καµία προειδοποίηση περιέφραξε την ιδιοκτησία του και ταυτοχρόνως
απέκλεισε τους περιοίκους απο την παροχή ύδρευσης και πρόσβασης µε κοινοτική
βρύση όπου βρίσκεται µέσα στο ακίνητο του,απο την οποία βρύση ελάµβαναν νερό
πόσιµο όλοι οι κάτοικοι της περιοχής ,λουόµενοι επισκέπτες καθώς και άλλοι κάτοικοι
άλλων
∆ήµων
κατά
παράβαση
των
άρθρων
1,14,16,17,26
παρ.1α,27,51παρ.1,79,293 παρ.1 Π.Κ., όπως ειδικότερα ορίζεται στο απο 5-8-2013
κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας (Α.Β.Μ : 885/2009 και
ΑΒΜΩρ: 456/2013 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 274/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

