Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:23/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:154/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 31η του μήνα
Iουλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.21159/
24.7.2013 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νικ.
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.23-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για άσκηση ή μη έφεσης. κατά της αρ.
46/2013 απόφασης Ειρην.Λευκάδας, σχετικά με πληρωμή της Εθνικής
Ασφαλιστικής.
Εισηγητ : Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόροςΔήμου
H Eσηγήτρια αναφέρει:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ'46/2013 με αριθμό πρωτοκόλλου
18938/2/7/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας δυνάμει της οποίας
επάγονται τα ακόλουθα :Η ενάγουσα ασφαλιστική εταιρεία εκτιμώντας τα τεθέντα
υπόψη της πραγματικά περιστατικά και ιδίως την δεδομένη υπαιτιότητα του
προστηθέντος οδηγού, προέβη σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με την
παθούσα μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία ήταν ασφαλισμένο το
αυτοκίνητό της, ήτοι στην εταιρεία με την επωνυμία <<Διεθνής Ενωσις Ανώνυμος
ασφαλιστική εταιρεία>> προς αποκατάσταση της ζημίας της (η ασφαλιστική εταιρεία)
κατέβαλε σε αυτήν, εξωδικαστικά,το ποσό των 1426 ευρώ,στις 20-7-2011 ,σε πλήρη
και ολοσχερή εξόφληση της απαίτησής της, όπως προκύπτει απο την
προσκομιζόμενη εξοφλητική απόδειξη .Περαιτέρω στο άρθρο 21 του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου που καταρτίσθηκε μεταξύ της ενάγουσας και του εναγομένου, στην
παράγραφο 6 αυτού ρητά αναφέρεται ότι αποκλείονται απο την ασφάλιση της, ζημιές

που προξενήθηκαν απο οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο
νόμος για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.
Κατ'ακολουθίαν αυτών αναγνωρίζει ότι ο εναγόμενος Δήμος υποχρεούται να
καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των χιλίων τετρακοσίων είκοσι εξ ευρώ
(1426 ευρώ)με το νόμιμο τόκο απο την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση,
επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας σε βάρος του εναγομένου την οποία
ορίζει στο ποσό των 110 ευρώ.
Συνεπώς καλείται ο Δήμος να αποφασίσει μέσα στην αποσβεστική προθεσμία των
τριάντα ημερών εάν θα ασκήσει έφεση η μη κατά της ως άνω αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας. Δεδομένου όμως του στοιχείου οτι , o οδηγός του
ζημιογόνου οχήματος κατά την ως άνω ημερομηνία του τροχαίου ατυχήματος, δεν
είχε άδεια οδήγησης η έφεση του Δήμου Λευκάδας δεν θα ευδοκιμήσει.
Ως εκ τούτου θα πρέπει να καταβάλλει το ως άνω ποσόν που επιτάσσεται με την
απόφαση .
Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας
να αποφασίσει για την χορήγηση η μη εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας
Μαυρέτα Καρύδη για ασκηση έφεσης κατά της αριθ'46/2013 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας και εν γένει να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο ”.
Kατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να αποφασίσει για την
μη άσκηση έφεσης, σύμφωνα και με την παραπάνω εισήγηση της δικηγόρου του
Δήμου.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα

αποφασίζει

Να μην ασκηθεί έφεση κατά της αριθ'46/2013 με αριθμό πρωτοκόλλου
18938/2/7/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και να καταβάλλει το ποσόν
που επιτάσσεται με την απόφαση αυτή .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 154/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

