ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 2/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 3/2016
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 11 του μήνα Ιανουαρίου του έτους
2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά
την αριθ. πρωτ. 187/7-1-2016 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Σέρβος Κων/νος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση του κ.
Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ. Σκληρός
Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για
υπεράσπιση
του Σπυρίδωνος Κατωπόδη, πρώην δημοτικού Υπαλλήλου, ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 14ης/01/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρο του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την γνωμοδότηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μας το αριθ' ΑΒΜ 1335/2015 κλητήριο θέσπισμα, δυνάμει του οποίου επάγονται τα
ακόλουθα:
Κατηγορούνται ο Σπυρίδων Κατωπόδης, πρώην δημοτικός υπάλληλος και οι υπόλοιποι δημοτικοί υπάλληλοι
Δημήτριος Βραχνούλας, Γεώργιος Κατωπόδης , Θωμάς Κατωπόδης και Σπυρίδων Αρέθας ως υπαίτιοι του ότι
στις 25- 1-2011 με τις κατωτέρω περιγραφόμενες ιδιότητες τους, και υπόχρεοι λόγω της υπηρεσίας τους να
καταβάλουν ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, από αμέλεια τους ως παραυτουργοί, προκάλεσαν κατά σωματικές
κακώσεις και βλάβη της υγείας άλλου και δή του Ευάγγελου –Ρωμανού Ασπρογέρακα του Βασιλείου,
τεχνολόγου-ηλεκτρολόγου –μηχανικού , κατοίκου Ασπρογερακάτων Λευκάδας. Πιο συγκεκριμένα, από έλλειψη
της κατά αντικειμενική κρίση ιδιαίτερης επιμέλειας και προσοχής την οποία αφενός μεν όφειλαν να καταβάλλουν
ως συνετοί και ευσυνείδητοι δημόσιοι υπάλληλοι ΟΤΑ κάτω από ανάλογες πραγματικές καταστάσεις με βάση
τους ισχύοντες νομικούς κανόνες, την κοινή πείρα, την συνήθη πορεία των πραγμάτων και τη λογική κι
αφετέρου μπορούσαν να καταβάλλουν με βάση τις προσωπικές τους ιδιότητες ,γνώσεις και ικανότητες στο
πλαίσιο άσκησης της υπηρεσίας τους ,δεν προέβλεψαν το αξιόποινο αποτέλεσμα που επήλθε από την πιο
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κάτω περιγραφόμενη αμελή συμπεριφορά τους, ο καθένας με βάση την συγκεκριμένη υπηρεσιακή του θέση
στον Δήμο Λευκάδας(ως υπεύθυνοι και για το Δ.Δ Κατούνας)
ος
Ειδικότερα ο 2 κατηγορούμενος Σπυρίδων Κατωπόδης του Γερασίμου, ως ομοίως υπεύθυνος στο ανωτέρω
γραφείο με τον 3ο κατηγορούμενο, Γεώργιο Κατωπόδη.
Δηλαδή , ενώ ο Ευάγγελος- Ρωμανός Ασπρογέρακας είχε προσληφθεί από το Δήμο Λευκάδας με 18μηνη
σύμβαση ως πτυχιούχος τεχνολόγος –μηχανολόγος στο Τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού του εν λόγω Δήμου με
αντικείμενο τις μετρήσεις χλωρίωσης (περιεκτικότητας χλωρίου) δεξαμενών ύδρευσης και τη διενέργεια
ανάλογων εργασιών τυχόν αποκατάστασης της περιεκτικότητας χλωρίου σε αυτές κι ενώ τα παραπάνω του
ο
είχαν ανατεθεί παγίως από τον 4 κατηγορούμενο Θωμά Κατωπόδη του Αθανασίου, ως Διευθυντή Υπηρεσιών
Δήμου Λευκάδας, με περιοδικές μεταβάσεις στις εκάστοτε περιοχές με οχήματα του Δήμου, κατά την αρχή του
παρόντος χρόνου οπότε διαπίστωσε ότι σε δεξαμενή θα έπρεπε να αντικαταστήσει τον μικρό πλαστικό σωλήνα
έγχυσης χλωρίου του μηχανήματος αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενής, άπαντες οι κατηγορούμενοι με βάση τα
υπηρεσιακά τους καθήκοντα και τις προαναφερόμενες θέσεις τις οποίες κατείχαν στο Δήμο, ως ειδικά υπόχρεοι
και από αμέλεια, δεν επόπτευσαν ούτε έλαβαν τα απαραίτητα και προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και
συντήρησης , καταβάλλοντας ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή –προκειμένου για την επίμαχη υπερυψωμένη
δεξαμενή Δ.Δ Κατούνας ούτε εφοδίασαν ελλείψει αυτών με κάποιο μέσο ατομικής προστασίας όπως
ενδεχομένως ειδικά αντιολισθητικά γάντια η περίδεσή του με κάποιον προστατευτικό ιμάντα αναρρίχησης, ώστε
κατά την προσέγγιση της δεξαμενής με ανάβαση σε ύψος 4 τεσσάρων μέτρων σε σχέση με το δάπεδο έδρασης
της για κάθε συντηρητή αλλά κι εν προκειμένω για τον παθόντα, προκειμένου να μην ανακύπτουν σοβαρότατοι
κίνδυνοι σωματικών βλαβών.
Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με την τήρηση γενικών μέτρων ασφάλειας/προστασίας ,δεν φρόντισαν για την
αντικατάσταση ή κατάργηση των υπαρχόντων παραπλεύρως επι της δεξαμενής στον τοίχο παντελώς
ακατάλληλων ακόμα και για στοιχειωδώς ασφαλή αναρρίχηση, μεταλλικών οξειδωμένων μάλιστα βεργών εν
είδει χειρολαβής στηριγμάτων , τοποθετώντας μια ασφαλή σκάλα με ασφαλείς κουπαστές κατάλληλου μάλιστα
πλευρικού προστατευτικού από πιθανές πτώσεις ύψους με αντιολισθητικά σκαλοπάτια ούτε φρόντισαν στο
χώρο γύρω και από κάτω από τη τσιμεντένια βάση της δεξαμενής να υπάρχει ευταξία και μια στοιχειώδης
κάλυψη του πλήθους από ατάκτως προεξέχοντα αμβλέα αντικείμενα όπως αντλίες ,σωληνώσεις, διάφορα
εξαρτήματά τους, κυκλικούς μεταλλικούς διακόπτες παροχής (βάνες) και λοιπά σίδερα φέροντα όλα οξειδώσεις
και ακαθαρσίες με τη χρήση κάποιων καλύπτρων ή τοποθέτηση μαλακών επενδύσεων τουλάχιστον στα πιο
αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα προεξέχοντα σίδερα αλλά άφησαν αυτά ακάλυπτα και ως είχαν, βάσει
κακοτεχνιών κι ελλείψεων στην τοποθέτηση και λειτουργία τους. Αποτέλεσμα της αμελούς τους αυτής
συμπεριφοράς ήταν ,όταν ο παθών Ευάγγελος Ρωμανός Ασπρογέρακας επιχείρησε να αναρριχηθεί μέσω του
τοίχου της δεξαμενής βασταζόμενος από τις οξειδωμένες χειρολαβές, φτάνοντας στο ύψος αντικατάστασης του
μικρού σωλήνα έγχυσης χλωρίου στο οριζόντιο επίπεδο της δεξαμενής, ελλείψει σκάλας και υπάρχοντος
πλατύσκαλου ώστε από εκεί να μπορεί να εργαστεί για αντικατάσταση ελαττωματικού σωλήνα , να είναι
αναγκασμένος να <<κρεμασθεί>> από παρακείμενη τσιμεντένια βάση παραθύρου κάσωμα ,η οποία όμως
αποκολλήθηκε και με ταυτόχρονη έλλειψη οποιουδήποτε μέσου ατομικής προστασίας να λάβει χώρα αιφνίδια
κατακρήμνισή του από ύψος 3 μέτρων, καταπίπτοντας με μεγάλη σφοδρότητα στα προξέχοντα αμβλέα
αντικείμενα και παλαιό οξειδωμένο μεταλλικό εξοπλισμό της δεξαμενής. Απο τη δε αυτή κατάπτωση και
πρόσκρουση στο έδαφος προκλήθηκαν στον ανωτέρω παθόντα βαρύτατες κακώσεις και βλάβη της υγείας του ,
συνιστάμενες σε θλαστικά τραύματα κεφαλής χρήζοντα συρραφής, θλαστικό τραύμα δεξιού πνεύμονα με
συλλογή υγρού και θλαστικό τραύμα πέους, περιναίου, κοινού ελυτροειδούς χειτόνα με το περιόρχεο, διατομή
περιορχέου, κάκωση επιδιδυμίδας, ρήξη ραχαίων φλεβών πέους, υποδορίου δέρματος, κάκκωση σηραγγώδους
σώματος πέους και κάκωση σκέλους αυτού.
Για Παράβαση των άρθρων 1, 14,16,17, 26 παρ.1, 28,51 παρ.1, 53, 79 και 314 παρ.1εδα’,315 παρ.1 β’Π.Κ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Για Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη προς
υπεράσπιση του Σπυρίδωνος Κατωπόδη πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου του Δήμου Λευκάδας, κατά την
δικάσιμο της 14ης Ιανουαρίου 2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, διότι κατηγορείται μαζί με άλλους δημοτικούς υπαλλήλους του
Δήμου Λευκάδας, τον Δημήτριο Βραχνούλα, τον Γεώργιο Κατωπόδη , Θωμά Κατωπόδη και τον Σπύρο
Αρέθα, ως υπαίτιοι ότι στις 25- 1-2011 με τις κατωτέρω περιγραφόμενες ιδιότητες τους και υπόχρεοι λόγω της
υπηρεσίας τους να καταβάλουν ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, από αμέλεια τους ως παραυτουργοί,
προκάλεσαν κατά σωματικές κακώσεις και βλάβη της υγείας άλλου και δή του Ευάγγελου –Ρωμανού
Ασπρογέρακα του Βασιλείου, τεχνολόγου-ηλεκτρολόγου –μηχανικού , κατοίκου Ασπρογερακάτων Λευκάδας.
Πιο συγκεκριμένα, από έλλειψη της κατά αντικειμενική κρίση ιδιαίτερης επιμέλειας και προσοχής την οποία
αφενός μεν όφειλαν να καταβάλλουν ως συνετοί και ευσυνείδητοι δημόσιοι υπάλληλοι ΟΤΑ κάτω από ανάλογες
πραγματικές καταστάσεις με βάση τους ισχύοντες νομικούς κανόνες, την κοινή πείρα, την συνήθη πορεία των
πραγμάτων και τη λογική κι αφετέρου μπορούσαν να καταβάλλουν με βάση τις προσωπικές τους ιδιότητες ,
γνώσεις και ικανότητες στο πλαίσιο άσκησης της υπηρεσίας τους ,δεν προέβλεψαν το αξιόποινο αποτέλεσμα
που επήλθε από την πιο κάτω περιγραφόμενη αμελή συμπεριφορά τους, ο καθένας με βάση την
συγκεκριμένη υπηρεσιακή του θέση στον Δήμο Λευκάδας (ως υπεύθυνοι και για το Δ.Δ Κατούνας)
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ος

Ειδικότερα ο 2 κατηγορούμενος Σπυρίδων Κατωπόδης του Γερασίμου, ως ομοίως υπεύθυνος στο ανωτέρω
γραφείο με τον 3ο κατηγορούμενο, Γεώργιο Κατωπόδη.
Δηλαδή , ενώ ο Ευάγγελος- Ρωμανός Ασπρογέρακας είχε προσληφθεί από το Δήμο Λευκάδας με 18μηνη
σύμβαση ως πτυχιούχος τεχνολόγος –μηχανολόγος στο Τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού του εν λόγω Δήμου με
αντικείμενο τις μετρήσεις χλωρίωσης (περιεκτικότητας χλωρίου) δεξαμενών ύδρευσης και τη διενέργεια
ανάλογων εργασιών τυχόν αποκατάστασης της περιεκτικότητας χλωρίου σε αυτές κι ενώ τα παραπάνω του
ο
είχαν ανατεθεί παγίως από τον 4 κατηγορούμενο Θωμά Κατωπόδη του Αθανασίου, ως Διευθυντή Υπηρεσιών
Δήμου Λευκάδας, με περιοδικές μεταβάσεις στις εκάστοτε περιοχές με οχήματα του Δήμου, κατά την αρχή του
παρόντος χρόνου οπότε διαπίστωσε ότι σε δεξαμενή θα έπρεπε να αντικαταστήσει τον μικρό πλαστικό σωλήνα
έγχυσης χλωρίου του μηχανήματος αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενής, άπαντες οι κατηγορούμενοι με βάση τα
υπηρεσιακά τους καθήκοντα και τις προαναφερόμενες θέσεις τις οποίες κατείχαν στο Δήμο, ως ειδικά υπόχρεοι
και από αμέλεια, δεν επόπτευσαν ούτε έλαβαν τα απαραίτητα και προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και
συντήρησης ,καταβάλλοντας ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή –προκειμένου για την επίμαχη υπερυψωμένη
δεξαμενή Δ.Δ Κατούνας ούτε εφοδίασαν ελλείψει αυτών με κάποιο μέσο ατομικής προστασίας όπως
ενδεχομένως ειδικά αντιολισθητικά γάντια η περίδεσή του με κάποιον προστατευτικό ιμάντα αναρρίχησης, ώστε
κατά την προσέγγιση της δεξαμενής με ανάβαση σε ύψος 4 τεσσάρων μέτρων σε σχέση με το δάπεδο έδρασης
της για κάθε συντηρητή αλλά κι εν προκειμένω για τον παθόντα, προκειμένου να μην ανακύπτουν σοβαρότατοι
κίνδυνοι σωματικών βλαβών.
Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με την τήρηση γενικών μέτρων ασφάλειας/προστασίας ,δεν φρόντισαν για την
αντικατάσταση ή κατάργηση των υπαρχόντων παραπλεύρως επι της δεξαμενής στον τοίχο παντελώς
ακατάλληλων ακόμα και για στοιχειωδώς ασφαλή αναρρίχηση, μεταλλικών οξειδωμένων μάλιστα βεργών εν
είδει χειρολαβής στηριγμάτων τοποθετώντας μια ασφαλή σκάλα με ασφαλείς κουπαστές κατάλληλου μάλιστα
πλευρικού προστατευτικού από πιθανές πτώσεις ύψους με αντιολισθητικά σκαλοπάτια, ούτε φρόντισαν στο
χώρο γύρω και από κάτω από τη τσιμεντένια βάση της δεξαμενής να υπάρχει ευταξία και μια στοιχειώδης
κάλυψη του πλήθους από ατάκτως προεξέχοντα αμβλέα αντικείμενα όπως αντλίες ,σωληνώσεις, διάφορα
εξαρτήματά τους, κυκλικούς μεταλλικούς διακόπτες παροχής (βάνες) και λοιπά σίδερα φέροντα όλα οξειδώσεις
και ακαθαρσίες με τη χρήση κάποιων καλύπτρων, ή τοποθέτηση μαλακών επενδύσεων τουλάχιστον στα πιο
αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα προεξέχοντα σίδερα αλλά άφησαν αυτά ακάλυπτα και ως είχαν, βάσει
κακοτεχνιών κι ελλείψεων στην τοποθέτηση και λειτουργία τους. Αποτέλεσμα της αμελούς τους αυτής
συμπεριφοράς ήταν ,όταν ο παθών Ευάγγελος Ρωμανός Ασπρογέρακας επιχείρησε να αναρριχηθεί μέσω του
τοίχου της δεξαμενής βασταζόμενος από τις οξειδωμένες χειρολαβές, φτάνοντας στο ύψος αντικατάστασης του
μικρού σωλήνα έγχυσης χλωρίου στο οριζόντιο επίπεδο της δεξαμενής, ελλείψει σκάλας και υπάρχοντος
πλατύσκαλου ώστε από εκεί να μπορεί να εργαστεί για αντικατάσταση ελαττωματικού σωλήνα ,να είναι
αναγκασμένος να <<κρεμασθεί>> από παρακείμενη τσιμεντένια βάση παραθύρου κάσωμα ,η οποία όμως
αποκολλήθηκε και με ταυτόχρονη έλλειψη οποιουδήποτε μέσου ατομικής προστασίας να λάβει χώρα αιφνίδια
κατακρήμνισή του από ύψος 3 μέτρων, καταπίπτοντας με μεγάλη σφοδρότητα στα προξέχοντα αμβλέα
αντικείμενα και παλαιό οξειδωμένο μεταλλικό εξοπλισμό της δεξαμενής. Απο τη δε αυτή κατάπτωση και
πρόσκρουση στο έδαφος προκλήθηκαν στον ανωτέρω παθόντα βαρύτατες κακώσεις και βλάβη της υγείας του ,
συνιστάμενες σε θλαστικά τραύματα κεφαλής χρήζοντα συρραφής, θλαστικό τραύμα δεξιού πνεύμονα με
συλλογή υγρού και θλαστικό τραύμα πέους, περιναίου, κοινού ελυτροειδούς χειτόνα με το περιόρχεο, διατομή
περιορχέου, κάκωση επιδιδυμίδας, ρήξη ραχαίων φλεβών πέους, υποδορίου δέρματος, κακωση σηραγγώδους
σώματος πέους και κάκωση σκέλους αυτού.
Για Παράβαση των άρθρων 1, 14,16,17, 26 παρ.1, 28,51 παρ.1, 53, 79 και 314 παρ.1εδα’,315 παρ.1
β’Π.Κ>»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
προς υπεράσπιση του Σπυρίδωνος Κατωπόδη του Γερασίμου, πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου του Δήμου
Λευκάδας, κατά την δικάσιμο της 14ης Ιανουαρίου 2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση
δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, διότι κατηγορείται μαζί με άλλους δημοτικούς
υπαλλήλους του Δήμου Λευκάδας, τον Δημήτριο Βραχνούλα, τον Γεώργιο Κατωπόδη , Θωμά Κατωπόδη και
τον Σπύρο Αρέθα, ως υπαίτιοι ότι στις 25- 1-2011 με τις κατωτέρω περιγραφόμενες ιδιότητες τους και
υπόχρεοι λόγω της υπηρεσίας τους να καταβάλουν ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, από αμέλεια τους ως
παραυτουργοί, προκάλεσαν κατά σωματικές κακώσεις και βλάβη της υγείας άλλου και δή του Ευάγγελου –
Ρωμανού Ασπρογέρακα του Βασιλείου, τεχνολόγου-ηλεκτρολόγου –μηχανικού , κατοίκου Ασπρογερακάτων
Λευκάδας. Πιο συγκεκριμένα, από έλλειψη της κατά αντικειμενική κρίση ιδιαίτερης επιμέλειας και προσοχής την
οποία αφενός μεν όφειλαν να καταβάλλουν ως συνετοί και ευσυνείδητοι δημόσιοι υπάλληλοι ΟΤΑ κάτω από
ανάλογες πραγματικές καταστάσεις με βάση τους ισχύοντες νομικούς κανόνες, την κοινή πείρα, την συνήθη
πορεία των πραγμάτων και τη λογική κι αφετέρου μπορούσαν να καταβάλλουν με βάση τις προσωπικές τους
ιδιότητες ,γνώσεις και ικανότητες στο πλαίσιο άσκησης της υπηρεσίας τους ,δεν προέβλεψαν το αξιόποινο
αποτέλεσμα που επήλθε από την πιο κάτω περιγραφόμενη αμελή συμπεριφορά τους, ο καθένας με βάση την
συγκεκριμένη υπηρεσιακή του θέση στον Δήμο Λευκάδας (ως υπεύθυνοι και για το Δ.Δ Κατούνας)

3

ος

Ειδικότερα ο 2 κατηγορούμενος, Σπυρίδων Κατωπόδης του Γερασίμου, ως ομοίως υπεύθυνος στο ανωτέρω
γραφείο με τον 3ο κατηγορούμενο, Γεώργιο Κατωπόδη.
Δηλαδή , ενώ ο Ευάγγελος- Ρωμανός Ασπρογέρακας είχε προσληφθεί από το Δήμο Λευκάδας με 18μηνη
σύμβαση ως πτυχιούχος τεχνολόγος –μηχανολόγος στο Τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού του εν λόγω Δήμου με
αντικείμενο τις μετρήσεις χλωρίωσης (περιεκτικότητας χλωρίου) δεξαμενών ύδρευσης και τη διενέργεια
ανάλογων εργασιών τυχόν αποκατάστασης της περιεκτικότητας χλωρίου σε αυτές κι ενώ τα παραπάνω του
ο
είχαν ανατεθεί παγίως από τον 4 κατηγορούμενο Θωμά Κατωπόδη του Αθανασίου, ως Διευθυντή Υπηρεσιών
Δήμου Λευκάδας, με περιοδικές μεταβάσεις στις εκάστοτε περιοχές με οχήματα του Δήμου, κατά την αρχή του
παρόντος χρόνου οπότε διαπίστωσε ότι σε δεξαμενή θα έπρεπε να αντικαταστήσει τον μικρό πλαστικό σωλήνα
έγχυσης χλωρίου του μηχανήματος αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενής, άπαντες οι κατηγορούμενοι με βάση τα
υπηρεσιακά τους καθήκοντα και τις προαναφερόμενες θέσεις τις οποίες κατείχαν στο Δήμο, ως ειδικά υπόχρεοι
και από αμέλεια, δεν επόπτευσαν ούτε έλαβαν τα απαραίτητα και προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και
συντήρησης ,καταβάλλοντας ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή –προκειμένου για την επίμαχη υπερυψωμένη
δεξαμενή Δ.Δ Κατούνας ούτε εφοδίασαν ελλείψει αυτών με κάποιο μέσο ατομικής προστασίας όπως
ενδεχομένως ειδικά αντιολισθητικά γάντια η περίδεσή του με κάποιον προστατευτικό ιμάντα αναρρίχησης, ώστε
κατά την προσέγγιση της δεξαμενής με ανάβαση σε ύψος 4 τεσσάρων μέτρων σε σχέση με το δάπεδο έδρασης
της για κάθε συντηρητή αλλά κι εν προκειμένω για τον παθόντα, προκειμένου να μην ανακύπτουν σοβαρότατοι
κίνδυνοι σωματικών βλαβών.
Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με την τήρηση γενικών μέτρων ασφάλειας/προστασίας ,δεν φρόντισαν για την
αντικατάσταση ή κατάργηση των υπαρχόντων παραπλεύρως επι της δεξαμενής στον τοίχο παντελώς
ακατάλληλων ακόμα και για στοιχειωδώς ασφαλή αναρρίχηση, μεταλλικών οξειδωμένων μάλιστα βεργών εν
είδει χειρολαβής στηριγμάτων τοποθετώντας μια ασφαλή σκάλα με ασφαλείς κουπαστές κατάλληλου μάλιστα
πλευρικού προστατευτικού από πιθανές πτώσεις ύψους με αντιολισθητικά σκαλοπάτια, ούτε φρόντισαν στο
χώρο γύρω και από κάτω από τη τσιμεντένια βάση της δεξαμενής να υπάρχει ευταξία και μια στοιχειώδης
κάλυψη του πλήθους από ατάκτως προεξέχοντα αμβλέα αντικείμενα όπως αντλίες ,σωληνώσεις, διάφορα
εξαρτήματά τους, κυκλικούς μεταλλικούς διακόπτες παροχής (βάνες) και λοιπά σίδερα φέροντα όλα οξειδώσεις
και ακαθαρσίες με τη χρήση κάποιων καλύπτρων, ή τοποθέτηση μαλακών επενδύσεων τουλάχιστον στα πιο
αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα προεξέχοντα σίδερα αλλά άφησαν αυτά ακάλυπτα και ως είχαν, βάσει
κακοτεχνιών κι ελλείψεων στην τοποθέτηση και λειτουργία τους. Αποτέλεσμα της αμελούς τους αυτής
συμπεριφοράς ήταν ,όταν ο παθών Ευάγγελος Ρωμανός Ασπρογέρακας επιχείρησε να αναρριχηθεί μέσω του
τοίχου της δεξαμενής βασταζόμενος από τις οξειδωμένες χειρολαβές, φτάνοντας στο ύψος αντικατάστασης του
μικρού σωλήνα έγχυσης χλωρίου στο οριζόντιο επίπεδο της δεξαμενής, ελλείψει σκάλας και υπάρχοντος
πλατύσκαλου ώστε από εκεί να μπορεί να εργαστεί για αντικατάσταση ελαττωματικού σωλήνα ,να είναι
αναγκασμένος να <<κρεμασθεί>> από παρακείμενη τσιμεντένια βάση παραθύρου κάσωμα ,η οποία όμως
αποκολλήθηκε και με ταυτόχρονη έλλειψη οποιουδήποτε μέσου ατομικής προστασίας να λάβει χώρα αιφνίδια
κατακρήμνισή του από ύψος 3 μέτρων, καταπίπτοντας με μεγάλη σφοδρότητα στα προξέχοντα αμβλέα
αντικείμενα και παλαιό οξειδωμένο μεταλλικό εξοπλισμό της δεξαμενής. Απο τη δε αυτή κατάπτωση και
πρόσκρουση στο έδαφος προκλήθηκαν στον ανωτέρω παθόντα βαρύτατες κακώσεις και βλάβη της υγείας του ,
συνιστάμενες σε θλαστικά τραύματα κεφαλής χρήζοντα συρραφής, θλαστικό τραύμα δεξιού πνεύμονα με
συλλογή υγρού και θλαστικό τραύμα πέους, περιναίου, κοινού ελυτροειδούς χειτόνα με το περιόρχεο, διατομή
περιορχέου, κάκωση επιδιδυμίδας, ρήξη ραχαίων φλεβών πέους, υποδορίου δέρματος, κακωση σηραγγώδους
σώματος πέους και κάκωση σκέλους αυτού.
Για Παράβαση των άρθρων 1, 14,16,17, 26 παρ.1, 28,51 παρ.1, 53, 79 και 314 παρ.1εδα’,315 παρ.1
β’Π.Κ>.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 3/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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