Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:43/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:277/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η του µήνα
∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.35190/
9.12.2013 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Πεντεσπίτης Νίκος
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καρτάνος Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.
Σάντα-Μακρή Αικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.43-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για παράσταση του ∆ήµου Λευκάδας
κατά της έφεσης της Μαρίκας Βάθη ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών στη δικάσιµο της 17-1-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή
δικάσιµο κατ' ,άρθρο 72 περ.ι του Ν.3852/2010
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 19 Οκτωβρίου 2012 έφεση της Μαρίκας Βάθη
στην οποία επάγονται τα ακόλουθα:
∆υνάµει της απο 25-10-2019 αγωγής της εκκαλούσας εκδόθηκε αντιµωλία των
διαδίκων η αριθ'136/2012 οριστική απόφαση του Μονοµελούς
∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου,η οποία απέρριψε την αγωγή της στο σύνολό της,διότι
σύµφωνα µε το σκεπικό της,αφενός δεν στοιχειοθετείται παράνοµη κατά το άρθρο
105 του ΕισΝΑΚ συµπεριφορά των οργάνων του εναγόµενου ∆ήµου και ως εκ
τούτου η ένδικη αξίωση του ηταν απορριπτέα ως αβάσιµη και αφετέρου ότι δεν
συντρέχει περίπτωση αδικοπραξίας η οποία αποτελεί αναγκαία προυπόθεση για την
επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης κατ'άρθρο 932 ΑΚ.
Περαιτέρω κατά της ως άνω απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
ασκεί έφεση για τους εξής λόγους.
Εφόσον όπως γίνεται απο την ίδια την εκκαλουµένη απόφαση ο αντίδικος ∆ήµος εκ
του Νόµου ήταν υπεύθυνος για την συντήρηση και καλή λειτουργία του παραπάνω

αγωγού (παράνοµο συµπεριφοράς αντιδίκου),και απο τα στοιχεία της δικογραφίας
προέκυψε α)το πραγµατικό γεγονός της θράυσης του αγωγού
β) η ζηµία του και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της παράλειψης του
αντιδίκου και της προκληθείσας σε αυτήν ζηµίας.
Το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο όφειλε εκ του νόµου να δεχθεί στο σύνολό της την
αγωγή της
Οτι εσφαλµένα και παρά τον Νόµο οι υπ'αριθ'88/9/8/2008 και 361/26/11/2008
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας µε τις οποίες ο
εναγόµενος ∆ήµος ανέλαβε την ευθύνη του ένδικου συµβάντος και αποφάσισε να
αποζηµιώσει την ενάγουσα για τη ζηµία, η οποία επήλθε στην επιχείρησή της
συνεπεία της βλάβης του υπογείου αγωγού,δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη ως
στοιχεία αποδεικτικά της επικαλούµενης απο την ενάγουσα πληµµελούς συντήρησης
του δικτύου ύδρευσης απο τα αρµόδια δηµοτικά όργανα,τούτο διότι δεν αποτελεί
αποδεικτικό µέσο η οµολογία της πραγµατικής βάσης της αγωγής απο το ∆ηµόσιο
και εποµένως και απο τον ∆ήµο ως ν.π.δ.δ ,αφου κατά το άρθρο 177 Κ∆∆ οµολογία
επιτρέπεται µόνο απο ιδιώτη διάδικο.
Τέλος,το πρωτοβάθµιο δικαστήριο εσφαλµένα απέρριψε το αίτηµα της για την
ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης µε το σκεπτικό ότι δεν συντρέχει περίπτωση
αδικοπραξίας,η οποία αποτελεί αναγκαία προυπόθεση για την επιδίκαση της εν λόγω
χρηµατικής ικανοποίησηςσύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ.
Και τούτο διότι εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι εφόσον υπάρχει αντικειµενική
ευθύνη του αντιδίκου ∆ήµου,για την επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω
ηθικής βλάβης -προυπόθεση της οποίας µε βάση τη διάταξη της ΑΚ 932 είναι µεταξύ
άλλων η τέλεση αδικοπραξίας,ως τέτοια νοείται όχι µόνον η κατά την 914 ΑΚ
παράνοµη και υπαίτια πρόκληση ζηµίας αλλά και απλώς παράνοµη πράξη που
δηµιουργεί κατά νόµο υποχρέωση αποζηµίωσης.
Επειδή έχει βαρύνουσα σηµασία η ως άνω απόφαση για τα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας.
Εισηγούµαι να χορηγηθεί στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
εντολή για παράσταση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών προς απόκρουση της απο 19/10/2012 έφεσης της Μαρίκας Βάθη κατά την
δικάσιµο της 17/1/2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο να καταθέσει
υπόµνηµα και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε
νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να
χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη , για
παράσταση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών προς
απόκρουση της απο 19/10/2012 έφεσης της Μαρίκας Βάθη κατά την δικάσιµο της
17/1/2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση

Οµόφωνα

αποφασίζει

Xορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για
παράσταση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών προς
απόκρουση της απο 19/10/2012 έφεσης της Μαρίκας Βάθη κατά την δικάσιµο της
17/1/2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο να καταθέσει υπόµνηµα και

εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η
οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 277/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

