Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:34/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:227/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 21η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.29925/
17.10.2013 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 εξι(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα –Μακρή Αικατερ.
6) Σκιαδά Ζωή(αν/κό µέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
Η.∆. : της αριθ.34-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
5ο ΘΕΜΑ
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για χορήγηση εντολής, για παράσταση
δικηγόρου ενώπιον του ∆ιοικ.Πρωτ/κείου Μεσολογγίου, κατά τη δικάσιµο στις
23/10/13 ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο, κατά Ευάγγ. Ασπρογέρακα.
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η 392/2013 κλήση µε Αριθ.Πιν. 1 του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου το οποίο
σύµφωνα µε την οποία καλείται ο ∆ήµος
Λευκάδας να παρασταθεί και να αποκρούσει
την απο 4-8-2012
αγωγή
αποζηµίωσης του Ευάγγελου Ασπρογέρακα που στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας.
Στην ως άνω αγωγή µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Οτι στις 19/1/2009 υπέγραψε σύµβαση 18 µηνών µε το ∆ήµο Λευκάδας σύµφωνα µε
πρόγραµµα stage
Λόγω των σπουδών του ως ηλεκτρολόγος τεχνολόγος µηχανικός τοποθετήθηκε
αρχική στην τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου, όµως αντί να εκπαιδευτεί και να
προσφέρει τις υπηρεσίες του µε βάση τις γνώσεις και τις σπουδές του του
ανακοινώθηκε ότι τοποθετείται στο τµήµα του βιολογικού καθαρισµού του ∆ήµου
Λευκάδας άν και δεν είχε τις απαιτούµενες γνώσεις.
Την Τρίτη 25-1-2011 κατά την διάρκεια προγραµµατισµένης χλωρίωσης στις
δεξαµενές ύδρευσης του ∆ήµου παρατήρησε ότι δεν υπήρχε καθόλου χλώριο εξ
αιτίας ενός µικρού σωλήνα που ήταν χαλασµένος. Προκειµένου να αντικαταστήσει το

χαλασµένο σωληνάκι χρησιµοποίησε µια σκάλα η οποία αποτελείτο απο µεταλικές
βέργες τοποθετηµένες στα κάθετα τοιχώµατα του κτιρίου µε τέτοιο τρόπο που να
λειτουργούν ως σκάλα. Οµως στην προσπάθεια του να στηρίζεται και να κατέβει
απο τη σκάλα κρατήθηκε απο την κάσα ενός µεταλλικού παραθύρου , αφου δεν
υπήρχαν µεταλλικές χειρολαβές, τότε η κάσα το µεταλλικού παραθύρου ξεκόλλησε
επειδή ήταν σάπια µε αποτέλεσµα να χάσει την ισορροπία του και να βρεθεί στο κενό
απο ύψος τριών µέτρων. Απο την πτώση του αυτή ισχυρίζεται ότι τραυµάτισε το
κεφάλι του σε δύο σηµεία ,στο µέτωπο και στη µύτη του.Το χειρότερο όµως ήταν ότι
κατά την πτώση του τραυµατίσθηκαν πολύ σοβαρά τα γεννητικά του όργανα απο
µεταλλικό αντικείµενο.
Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι για τους παραπάνω τραυµατισµούς του αποκλειστικά
υπεύθυνος είναι ο ∆ήµος Λευκάδας και ειδικότερα τα αρµόδια όργανα για την
συντήρηση των δεξαµενών του ∆ήµου Λευκάδας.
Εξ αιτίας των παραπάνω ζητά ως αποζηµίωση της ηθικής βλάβης το ποσόν των
150.000 ευρώ και για απώλεια των εισοδηµάτων του απο µελλοντική εργασία ,η
οποία ανέρχεται στο ύψος των 12.000 ευρώ .∆ηλαδή συνολικά εκατόν εξήντα δύο
χιλιάδες ευρώ µε τους νόµιµους τόκους απο την επίδοση της παρούσας µέχρις
εξοφλήσεως.
Επειδή η ως άνω υπόθεση έχει βαρύνουσα σηµασία για τα οικονοµικά συµφέροντα
του ∆ήµου Λευκάδας,
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
Να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί κατά
την ως άνω δικάσιµο η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο ενώπιον του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και να αποκρούσουν την απο 4-8-2012
αγωγή του Ευάγγελου Ασπρογέρακα που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας,
µεταβατικής έδρας Μεσολογγίου
,υποβάλλοντας ταυτόχρονα υποµνήµατα ή
πρόσθετους λόγους ενώπιον του
ως άνω ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου και
οποιαδήποτε άλλα δικόγραφα τα οποία ήθελε απαιτηθούν σε κάθε στάση της δίκης
και εν γένει να υποστηρίξει και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας
µε κάθε νόµιµο µέσο ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής , στη δικηγόρο του ∆ήµου, Μαυρέτα Καρύδη,για την παραπάνω
υπόθεση, σύµφωνα µε την εισήγηση.
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
Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί κατά την
ως άνω δικάσιµο 23-10-2013 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο ενώπιον
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας και να
αποκρούσει την απο 4-8-2012 αγωγή αποζηµίωσης ποσού 162.000,00€ του
Ευάγγελου Ασπρογέρακα, που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας, υποβάλλοντας
ταυτόχρονα υποµνήµατα ή πρόσθετους λόγους ενώπιον του ως άνω ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου και οποιαδήποτε άλλα δικόγραφα τα οποία ήθελε απαιτηθούν σε κάθε
στάση της δίκης και εν γένει να υποστηρίξει και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 227/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

