ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 20/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 162/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µήνα Ιουλίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 14391/3-7-15 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
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου για παράσταση και εκπροσώπηση του
∆ήµου Λευκάδας, κατά αγωγής της Αναστασίας Νοµίδη κ.λπ., ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιµο της 11-12-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή
δικάσιµο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η απο 8-6-2015 και αριθµό κατάθεσης 17/2015 αγωγή αποζηµίωσης της
Αναστασίας Νοµίδη, του Ιωνάθαν Καπουράλου, της Μαρίας Καπουράλου, της Ειρήνης Ασπασίας
Καπουράλου, Αικατερίνης Καπουράλου, ∆ιονυσίου Καπουράλου, Σπυρίδωνος Νοµίδη, και Μαρίνας
Νοµίδη, κατά του ∆ήµου Λευκάδας , του Λιµεναρχείου Λευκάδας, του Υπουργείου Οικονοµικών , του
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του Βασιλείου
Φέτση, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, δυνάµει της οποίας
επάγονται τα ακόλουθα:!
Οτι δήθεν ο ∆ήµος Λευκάδας ευθύνεται δια της παραλείψεως των οργάνων του, γιατί δεν είχε
τοποθετήσει ναυαγοσώστη στην παραλία << ΚΑΘΙΣΜΑ>> του ∆ήµου Λευκάδας και έτσι ο Νικόλαος
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Καπουράλος κατά την διάρκεια των διακοπών του τον µήνα Ιούνιο του έτους 2010 πνίγηκε. Και
συγκεκριµένα διατείνονται ότι ο ∆ήµος δια του ∆ηµάρχου αυτού ,είναι υπαίτιος του ότι στη θαλάσσια
περιοχή Κάθισµα Λευκάδας στις 23-6-2010 , αν και είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να
παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος, παρέλειψε να προβεί σε πράξη, µε αποτέλεσµα να
προξενήσει εξ αµελείας το θάνατο άλλου καθώς δεν κατέβαλε την επιµέλεια που όφειλε και µπορούσε
από τις περιστάσεις να καταβάλει και έτσι δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που επέφερε η
παράλειψή του και συγκεκριµένα στον προαναφερόµενο τόπο και χρόνο ως ∆ήµαρχος Λευκάδας, αν
και είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο εκάστου έτους να
προσλάβει τρεις ναυαγοσώστες στην καθορισµένη ως πολυσύχναστη παραλία ΚΑΘΙΣΜΑ Λευκάδας
σύµφωνα µε την υπ'αριθ'2119/3-5-2010 απόφαση του Λιµενάρχη Λευκάδας, εντούτοις
από αµέλεια παρέλειψε να προβεί στην ανωτέρω ενέργεια, ως όφειλε, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει
ναυαγοσώστης στην ανωτέρω παραλία στις 23-6-2010, οπότε και έλαβε χώρα ο θάνατος, συνέπεια
πνιγµού εντός θαλάσσιου ύδατος.
Περαιτέρω διατείνονται ότι, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 914 ΑΚ αδικοπραξία θεωρείται
παράνοµη και υπαίτια πράξη προσώπου µε την οποία επέρχεται ζηµία στα έννοµα αγαθά άλλου
προσώπου και η οποία γεννά υποχρέωση για αποζηµίωση και επιπλέον κάθε περίπτωση που
θεµελιώνει υποχρέωση αποζηµίωσης.
Επειδή θεωρούν δήθεν ότι οι παραπάνω πράξεις και παραλείψεις βρίσκονται σε πρόσφορη αιτιώδη
συνάφεια µε την επέλευση του ζηµιογόνου αποτελέσµατος δηλαδή τον αιφνιδιαστικό θάνατο του
Νικόλαου Καπουράλου.
Προς τούτο ζητούν να υποχρεωθούν ο ∆ήµος Λευκάδας και όλοι οι άλλοι εναγόµενοι να
καταβάλλουν στον καθένα από αυτούς
α) Στην πρώτη, χήρα του πνιγέντος Νικόλαου Καπουράλου το ποσόν των 140.000,00 ευρώ, στον
δεύτερο Ιωνάθαν Καπουράλο ανήλικο τέκνο του πνιγέντος Νικολάου Καπουράλου το ποσόν των
90.000 ,00 ευρώ στην τρίτη µητέρα του πνιγέντος το ποσόν των 60.000,00 ευρώ στην τέταρτη
αµφιθαλή αδελφή του πνιγέντος το ποσόν των 50.000,00 ευρώ, στην πέµπτη αµφιθαλή αδελφή του
πνιγέντος το ποσόν των 30.000,00 ευρώ, στον έκτο αµφιθαλή αδελφό του πνιγέντος το ποσόν των
30.000,00 ευρώ, στον έβδοµο πεθερό του πνιγέντος το ποσό των 10.000,00 ευρώ και στην ένατη
πεθερά του πνιγέντος το ποσόν των 10.000,00 ευρώ. Ητοι συνολικά ζητούν να καταβληθεί το ποσόν
των 420.000,00 ευρώ, απο την επίδοση της αγωγής και µέχρι την ολοσχερή εξόφληση αυτής.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να συζητήσει το παρόν θέµα και να
αποφασίσει περί της χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιµο 11-12-2015
ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και να αποκρούσει την απο 86-2015 και αριθµό κατάθεσης 17/2015 αγωγή της Αναστασίας Νοµίδη, του Ιωνάθαν Καπουράλου,
της Μαρίας Καπουράλου, της Ειρήνης -Ασπασίας Καπουράλου, Αικατερίνης Καπουράλου, ∆ιονυσίου
Καπουράλου, Σπυρίδωνος Νοµίδη, και Μαρίνας Νοµίδη
κατά του ∆ήµου Λευκάδας ,του
Λιµεναρχείου Λευκάδας, του Υπουργείου Οικονοµικών , του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του Βασιλείου Φέτση, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου. Εν γένει να υποστηρίξει τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.»
Στη συνέχεια, έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις επί του θέµατος η δικηγόρος του ∆ήµου, κα
Μαυρέτα Καρύδη.
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, οµόφωνα αποφασίζει:
Τη χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί
κατά την ως άνω δικάσιµο 11-12-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και να αποκρούσει την απο 8-6-2015 και αριθµό
κατάθεσης 17/2015 αγωγή της Αναστασίας Νοµίδη, του Ιωνάθαν Καπουράλου, της Μαρίας
Καπουράλου, της Ειρήνης -Ασπασίας Καπουράλου, Αικατερίνης Καπουράλου, ∆ιονυσίου
Καπουράλου, Σπυρίδωνος Νοµίδη, και Μαρίνας Νοµίδη
κατά του ∆ήµου Λευκάδας ,του
Λιµεναρχείου Λευκάδας, του Υπουργείου Οικονοµικών , του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του Βασιλείου Φέτση, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου. Εν γένει να υποστηρίξει τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 162/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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