ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 45ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:330/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ:
21041/18-10-2018 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 10 της Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό ∆ικηγόρου για υπεράσπιση των πρώην Αντιδηµάρχων και
∆ηµοτικών Συµβούλων Πραξιτέλη Σούνδια και Σκιαδά Ζωίτσας του Νικολάου ενώπιον του Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 29ης/11/2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου το αριθ’. 317/2018 κλητήριο Θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Λευκάδας ,δυνάµει του οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στη Καρυά Λευκάδας στις 17-7-2014, και ενώ ήταν υπόχρεοι λόγω της
υπηρεσίας και του επαγγέλµατος τους σε ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή, από αµέλεια τους δηλαδή από
έλλειψη της προσοχής που όφειλαν κατά τις περιστάσεις και µπορούσαν να καταβάλουν, δεν προέβλεψαν το
αξιόποινο αποτέλεσµα της συµπεριφοράς τους και προξένησαν σωµατική κάκωση σε άλλον, αποτέλεσµα το
οποίο είχαν ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να αποτρέψουν και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο (α) ο
πρώτος κατηγορούµενος, Πραξιτέλης Σούνδιας , ως Αντιδήµαρχος στον οποίο δυνάµει της υπ’αριθ’πρωτ.510/81-2013 απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας είχε ανατεθεί η ευθύνη για την επίβλεψη τεχνικών έργων και η
δεύτερη κατηγορούµενη Ζωίτσα Σκιαδά του Νικολάου, ως Αντιδήµαρχος στην οποία δυνάµει της υπ’αριθ’
πρωτ.510/8-1-2013 απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας, είχε ανατεθεί η ευθύνη για την εύρυθµη και
αποτελεσµατική λειτουργία του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της ∆ιεύθυνσης
Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος, δεν µερίµνησαν για την τοποθέτηση προστατευτικών µέτρων, ιδίως δε για την
τοποθέτηση περίφραξης, στην πλατεία της Καρυάς Λευκάδας, προς το σκοπό της προφύλαξης των χρηστών
της πλατείας και συγκεκριµένα προκειµένου να αποτραπεί τυχόν είσοδος η πτώση χρηστών της πλατείας σε
παρακείµενο οικόπεδο ιδιοκτησίας των τρίτης και τετάρτου των κατηγορουµένων, Ελισάβετ Κτενά και
Παναγιώτη Κτενά, το οποίο είχε υψοµετρική διαφορά 1,5 έως 2 µέτρα από την πλατεία, και ενδεχόµενος
τραυµατισµός αυτών και (γ) η τρίτη κατηγορουµένη Ελισάβετ Κτενά, και ο τέταρτος κατηγορούµενος
Παναγιώτης Κτενάς, ως συγκύριοι οικοπέδου το οποίο περιλαµβάνει κτίσµα, δεν µερίµνησαν ώστε το ανωτέρω
ακίνητο να διατηρείται σε τέτοια κατάσταση ώστε να µην αποτελεί κίνδυνο ανθρώπων ή ξένων πραγµάτων ή
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, ως όφειλαν, σύµφωνα µε το άρθρο 268 Π.∆ 14/7/1999, ούτε µερίµνησαν για τη
διατήρηση του ανωτέρω ακινήτου καθαρού, ως όφειλαν κατά το άρθρο 22 ΥΚ (Υ∆ 114-11-1938).
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Αποτέλεσµα της συντρέχουσας αµελούς συµπεριφοράς των ανωτέρω κατηγορουµένων, ήταν ο τραυµατισµός
του ανήλικου Γεωργίου Ρεκατσίνα του Βασιλείου, ο οποίος ενώ έπαιζε στην πλατεία ανέβηκε στην πέτρινη
µάντρα της πλατείας, προκειµένου να εισέλθει στο ακίνητο των τρίτης και τέταρτου κατηγορουµένων και να
πάρει µια µπάλα που είχε πέσει εκεί, και πήδηξε µέσα στο ακίνητο, µε αποτέλεσµα να προσγειωθεί σε
µεταλλικό πάσαλο παλαιού φράχτη, το οποίο δεν είχε αποµακρυνθεί από το ακίνητο, και να υποστεί
τραυµατισµό στο αριστερό ριζοµήριο, στην αριστερή ηβική χώρα και το ηµιόσχεο. Το αποτέλεσµα της
συµπεριφοράς τους οι κατηγορούµενοι δεν το προέβλεψαν.
Για παράβαση των άρθρων 1,14,15,26 παρ.1 28,51,53,79,314 παρ.1 315 παρ.1 ΠΚ εν συνδ.µε τα άρθρα 87
του Ν.3463/2006,άρθρο 268Π.∆ 14/7/1999 και άρθρο 22 ΥΚ (Υ∆ 14-11-1938)
Επειδή οι ως άνω δύο πρώτοι των κατηγορουµένων κατηγορούνται στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους
καθηκόντων µε την ιδιότητα των πρώην Αντιδηµάρχων .

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στις ∆ικηγόρους του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη
και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε µια χωριστά, να παρασταθούν και να υπερασπίσουν, τον Πραξιτέλη
Σούνδια και την Σκιαδά Ζωίτσα του Νικολάου ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά
την δικάσιµο της 29ης/11/2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, διότι
κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στη Καρυά Λευκάδας στις 17-7-2014, και ενώ ήταν υπόχρεοι λόγω της
υπηρεσίας και του επαγγέλµατος τους σε ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή, από αµέλεια τους δηλαδή από
έλλειψη της προσοχής που όφειλαν κατά τις περιστάσεις και µπορούσαν να καταβάλουν, δεν προέβλεψαν το
αξιόποινο αποτέλεσµα της συµπεριφοράς τους και προξένησαν σωµατική κάκωση σε άλλον, αποτέλεσµα το
οποίο είχαν ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να αποτρέψουν και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο (α) ο
πρώτος κατηγορούµενος, Πραξιτέλης Σούνδιας , ως Αντιδήµαρχος στον οποίο δυνάµει της υπ’αριθ’πρωτ.510/81-2013 απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας είχε ανατεθεί η ευθύνη για την επίβλεψη τεχνικών έργων και η
δεύτερη κατηγορούµενη Ζωίτσα Σκιαδά του Νικολάου, ως Αντιδήµαρχος στην οποία δυνάµει της υπ’αριθ’
πρωτ.510/8-1-2013 απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας, είχε ανατεθεί η ευθύνη για την εύρυθµη και
αποτελεσµατική λειτουργία του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της ∆ιεύθυνσης
Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος, δεν µερίµνησαν για την τοποθέτηση προστατευτικών µέτρων, ιδίως δε για την
τοποθέτηση περίφραξης, στην πλατεία της Καρυάς Λευκάδας, προς το σκοπό της προφύλαξης των χρηστών
της πλατείας και συγκεκριµένα προκειµένου να αποτραπεί τυχόν είσοδος η πτώση χρηστών της πλατείας σε
παρακείµενο οικόπεδο ιδιοκτησίας των τρίτης και τετάρτου των κατηγορουµένων ,Ελισάβετ Κτενά και
Παναγιώτη Κτενά, το οποίο είχε υψοµετρική διαφορά 1,5 έως 2 µέτρα από την πλατεία, και ενδεχόµενος
τραυµατισµός αυτών και (γ) η τρίτη κατηγορουµένη Ελισάβετ Κτενά, και ο τέταρτος κατηγορούµενος
Παναγιώτης Κτενάς, ως συγκύριοι οικοπέδου το οποίο περιλαµβάνει κτίσµα, δεν µερίµνησαν ώστε το ανωτέρω
ακίνητο να διατηρείται σε τέτοια κατάσταση ώστε να µην αποτελεί κίνδυνο ανθρώπων η ξένων πραγµάτων η
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, ως όφειλαν, σύµφωνα µε το άρθρο 268 Π.∆ 14/7/1999,ούτε µερίµνησαν για τη
διατήρηση του ανωτέρω ακινήτου καθαρού, ως όφειλαν κατά το άρθρο 22 ΥΚ (Υ∆ 114-11-1938).Αποτέλεσµα
της συντρέχουσας αµελούς συµπεριφοράς των ανωτέρω κατηγορουµένων ήταν ο τραυµατισµός του ανήλικου
Γεωργίου Ρεκατσίνα του Βασιλείου, ο οποίος ενώ έπαιζε στην πλατεία ανέβηκε στην πέτρινη µάντρα της
πλατείας, προκειµένου να εισέλθει στο ακίνητο των τρίτης και τέταρτου κατηγορουµένων και να πάρει µια µπάλα
που είχε πέσει εκεί, και πήδηξε µέσα στο ακίνητο, µε αποτέλεσµα να προσγειωθεί σε µεταλλικό πάσαλο
παλαιού φράχτη, το οποίο δεν είχε αποµακρυνθεί από το ακίνητο, και να υποστεί τραυµατισµό στο αριστερό
ριζοµήριο, στην αριστερή ηβική χώρα και το ηµιόσχεο. Το αποτέλεσµα της συµπεριφοράς τους οι
κατηγορούµενοι δεν το προέβλεψαν.
Για παράβαση των άρθρων 1,14,15,26 παρ.1 28,51,53,79,314 παρ.1 315 παρ.1 ΠΚ εν συνδ. µε τα άρθρα 87
του Ν.3463/2006,άρθρο 268Π.∆ 14/7/1999 και άρθρο 22 ΥΚ (Υ∆ 14-11-1938).»

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, αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στις ∆ικηγόρους του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη και
Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε µια χωριστά, να παρασταθούν και να υπερασπίσουν, τον Πραξιτέλη
Σούνδια και την Σκιαδά Ζωίτσα του Νικολάου ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας κατά
την δικάσιµο της 29ης/11/2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, διότι
κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στη Καρυά Λευκάδας στις 17-7-2014, και ενώ ήταν υπόχρεοι λόγω της
υπηρεσίας και του επαγγέλµατος τους σε ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή, από αµέλεια τους δηλαδή από
έλλειψη της προσοχής που όφειλαν κατά τις περιστάσεις και µπορούσαν να καταβάλουν, δεν προέβλεψαν το
αξιόποινο αποτέλεσµα της συµπεριφοράς τους και προξένησαν σωµατική κάκωση σε άλλον, αποτέλεσµα το
οποίο είχαν ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να αποτρέψουν και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο (α) ο
πρώτος κατηγορούµενος, Πραξιτέλης Σούνδιας , ως Αντιδήµαρχος στον οποίο δυνάµει της υπ’αριθ’πρωτ.510/8-
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1-2013 απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας είχε ανατεθεί η ευθύνη για την επίβλεψη τεχνικών έργων και η
δεύτερη κατηγορούµενη Ζωίτσα Σκιαδά του Νικολάου, ως Αντιδήµαρχος στην οποία δυνάµει της υπ’αριθ’
πρωτ.510/8-1-2013 απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας, είχε ανατεθεί η ευθύνη για την εύρυθµη και
αποτελεσµατική λειτουργία του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της ∆ιεύθυνσης
Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος, δεν µερίµνησαν για την τοποθέτηση προστατευτικών µέτρων, ιδίως δε για την
τοποθέτηση περίφραξης, στην πλατεία της Καρυάς Λευκάδας, προς το σκοπό της προφύλαξης των χρηστών
της πλατείας και συγκεκριµένα προκειµένου να αποτραπεί τυχόν είσοδος η πτώση χρηστών της πλατείας σε
παρακείµενο οικόπεδο ιδιοκτησίας των τρίτης και τετάρτου των κατηγορουµένων ,Ελισάβετ Κτενά και
Παναγιώτη Κτενά, το οποίο είχε υψοµετρική διαφορά 1,5 έως 2 µέτρα από την πλατεία, και ενδεχόµενος
τραυµατισµός αυτών και (γ) η τρίτη κατηγορουµένη Ελισάβετ Κτενά, και ο τέταρτος κατηγορούµενος
Παναγιώτης Κτενάς, ως συγκύριοι οικοπέδου το οποίο περιλαµβάνει κτίσµα, δεν µερίµνησαν ώστε το ανωτέρω
ακίνητο να διατηρείται σε τέτοια κατάσταση ώστε να µην αποτελεί κίνδυνο ανθρώπων η ξένων πραγµάτων η
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, ως όφειλαν, σύµφωνα µε το άρθρο 268 Π.∆ 14/7/1999,ούτε µερίµνησαν για τη
διατήρηση του ανωτέρω ακινήτου καθαρού, ως όφειλαν κατά το άρθρο 22 ΥΚ (Υ∆ 114-11-1938).Αποτέλεσµα
της συντρέχουσας αµελούς συµπεριφοράς των ανωτέρω κατηγορουµένων ήταν ο τραυµατισµός του ανήλικου
Γεωργίου Ρεκατσίνα του Βασιλείου, ο οποίος ενώ έπαιζε στην πλατεία ανέβηκε στην πέτρινη µάντρα της
πλατείας, προκειµένου να εισέλθει στο ακίνητο των τρίτης και τέταρτου κατηγορουµένων και να πάρει µια µπάλα
που είχε πέσει εκεί, και πήδηξε µέσα στο ακίνητο, µε αποτέλεσµα να προσγειωθεί σε µεταλλικό πάσαλο
παλαιού φράχτη, το οποίο δεν είχε αποµακρυνθεί από το ακίνητο, και να υποστεί τραυµατισµό στο αριστερό
ριζοµήριο, στην αριστερή ηβική χώρα και το ηµιόσχεο. Το αποτέλεσµα της συµπεριφοράς τους οι
κατηγορούµενοι δεν το προέβλεψαν.
Για παράβαση των άρθρων 1,14,15,26 παρ.1 28,51,53,79,314 παρ.1 315 παρ.1 ΠΚ εν συνδ. µε τα άρθρα 87
του Ν.3463/2006,άρθρο 268Π.∆ 14/7/1999 και άρθρο 22 ΥΚ (Υ∆ 14-11-1938).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 330/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

3

