Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:16/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:153/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 6η του
μήνα Ioυνίου του έτους 2012, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 14193/1.6.2012
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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7) Γαβρίλης Δημήτρης
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.16-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για παράσταση της δικηγόρου του
Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατά τη δικάσιμο στις
11/6/12, σχετικά με αγωγή της Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ κατά Δήμου
Λευκάδας.
Εισηγητ:κ.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι :
«Περιήλθε στην Νομική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας η από 14/2/2012 και αριθμό
έκθεσης κατάθεσης 17/12 αγωγή της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Γενικών
Ασφαλειών η Εθνική κατά του Δήμου Λευκάδας
Με την ως άνω αγωγή της η ενάγουσα ζητά να καταβάλλει ο Δήμος Λευκάδας το
ποσόν των 1.426 ευρώ με τον νόμιμο τόκο απο 21-7-2011, ήτοι απο την επομένη
της καταβολής του προαναφερόμενου ποσού αποζημίωσης στο ζημιωθέντα, άλλως
απο της επιδόσεως της αγωγής της μέχρι την εξόφληση.
Η ως άνω ενάγουσα έχει την απαίτηση αυτή εξ αιτίας του ότι ο εναγόμενος Δήμος
είχε ασφαλίσει το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ4138 ΦΙΧ λευκό διθέσιο
απορριμματοφόρο όχημά του τύπου ΜΕRCENTES για αστική ευθύνη έναντι τρίτων

Περαιτέρω στις 24-5-2011 ο οδηγός του Δήμου Λευκάδας Σπυρίδων Σκληρός
οδηγώντας το πιο πάνω απορριμματοφόρο όχημα κινούμενος επι της οδού Ιωάννου
Μαρίνα επιχείρησε να στρίψει δεξιά και να εισέλθει στην οδό Βαλαωρίτου, με
αποτέλεσμα της έλλειψης προσοχής να επιπέσει με την αριστερή μπροστινή πλευρά
του οχήματος επι της δεξιάς μπροστινής πλευράς του αυτοκινήτου εργοστασίου
RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΤ 3916 κυριότητας νομής και κατοχής της
Ακριβής Μιχελή, Ο ως άνω οδηγός δεν είχε την προβλεπόμενη κατά νόμο για την
κατηγορία του οχήματος προβλεπόμενη άδεια οδηγήσεως,προς τούτο η ασφάλεια
αφου επισκεύασε το αυτοκίνητο της παθούσας ,τώρα στρέφεται προς το Δήμο
Λευκάδας να πάρει τα χρήματα.
Για ολους τους ανωτέρω λόγους, εισηγούμαι προς την οικονομική επιτροπή του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 του Δήμου Λευκάδας να χορηγήσει στη Δικηγόρο του
Δήμου Λευκάδας εντολή να παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε
άλλη
μετ' άναβολή δικάσιμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και να
υποστηρίξει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας κατά της απο 14-2-2012 αγωγής
της Ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλειών η Εθνική.”
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της
11/6/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή δικάσιμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας και να υποστηρίξει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας κατά της απο 142-2012 αγωγής της Ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλειών η Εθνική.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου, κα.Μαυρέτα Καρύδη,να παρασταθεί κατά
την δικάσιμο στις 11/6/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο και να
υποστηρίξει τα έννομα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας και να υποστηρίξει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας κατά της απο 142-2012 αγωγής της Ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλειών η Εθνική.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 153/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

