Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 1/2014
Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης της

Αριθ. Απόφ:11/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 9η του µήνα
Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε εκτακτη
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.266/ 7.1.2014
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».
Η Συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, γιατί για τις παρακάτω υποθέσεις
έχουν οριστεί δικάσιµοι και πρέπει άµεσα να χορηγηθούν εντολές σε
δικηγόρους.
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 Αικ.
6) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
11ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.1-2014 εκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ,για προσφυγή της Mαρίας Βερυκίου κατά
∆. Λευκάδας.
Εισηγήτρια: κα. Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“ Την 3η Μαϊου 2007 και περί ώρα 11:45, η πρώτη ενάγουσα οδηγούσα το υπ΄αριθµ.
Κυκλοφορίας ΡΖΗ- 3876 Ι.Χ.Ε, αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της, µάρκας OPEL CORSA,
επί της περιφερειακής δηµοτικής οδού Λευκάδος –«Γύρας», µε κατεύθυνση στην
πόλη της Λευκάδος ,έχοντας ως συνεπιβαίνοντες τα πεθερικά της, δεύτερο και Τρίτη
των εναγόντων. Εκινείτο κανονικά και στο δεξιό άκρο του ρεύµατος κυκλοφορίας του,
µε κανονική για τις περιστάσεις ταχύτητα, αφού έβαινε εντός κατοικηµένης περιοχής
της πόλεως Λευκάδος και συγκεκριµένα στη θέση «Βαρδάνια».Λίγα µέτρα αφότου ο
ως άνω αναφερόµενος περιφερειακός δηµοτικός δρόµος διασταυρώνεται µε άλλον
που οδηγεί στην παραλία του «Αι Γιάννη», σε απότοµη αριστερή στροφή, σχεδόν 90
µοιρών, χωρίς δυνατότητα αντίδρασης, έπεσε µε τους αριστερούς τροχούς του
οχήµατός της, µέσα σε άνοιγµα-λακκούβα βάθους 10 εκατοστών και επιφάνειας 0,5
µ2, περίπου, η οποία βρισκόταν ακριβώς στο µέσον του δεξιού ρεύµατος πορείας
του οδοστρώµατος, όπου και εκινείτο.
Από το παραπάνω εκτιθέµενα καθίσταται πρόδηλο ότι, η ύπαρξη της
προαναφεροµένης αφύλακτης λακούβας στο µέσο του ρεύµατος πορείας του ήταν η

κυρίαρχη αιτία η οποία συνετέλεσε κατά πρόσφορη αιτιότητα στην πρόκληση του
επιδίκου τροχαίου περιστατικού, αφού την ανάγκασε να ανακόψει την οµαλή πορεία
του οχήµατος της και να προβεί στις αµέσως πριν περιγραφόµενες ανεπιτυχείς
αποφευκτικές ενέργειές της. Συµπληρωµατικό επίσης ρόλο στη πρόκληση του
επιδίκου τροχαίου συµβάντος έπαιξαν και τα εξής: α)Το γεγονός ότι στο σηµείο που
έγινε το περιστατικό, η κατάσταση του οδοστρώµατος γενικά δεν ήταν η πρέπουσα
αφού στην άκρη του δεξιού ρεύµατος πορείας υπήρχε χώµα ανακατεµένο µε χαλίκια
και άµµο, αποτέλεσµα των εργασιών που είχε πραγµατοποιήσει τις προηγούµενες
µέρες συνεργείο του εναγοµένου δήµου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την αδυναµία
πρόσφυσης των κινητηρίων τροχών του αυτοκινήτου της, και την εκµηδένιση των
συστηµάτων πέδησης και διεύθυνσης, β)Η έλλειψη σήµσνση που να προειδοποιεί
τον οδηγό ότι θα συναντήσει στην πορεία του επικίνδυνη λακούβα καθώς και η
έλλειψη προστατευτικού κιγκλιδώµατος που θα απέτρεπε την ανατροπή και πτώση
του στο ευρισκόµενο στα δεξιά του οδοστρώµατος χαντάκι.
Να υποχρεωθεί το εναγόµενο νοµικό πρόσωπο ,∆ήµος Λευκάδας ,για τους λόγους
που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής της, να καταβάλλει:α) Στην πρώτη των
εναγόντων το συνολικό ποσό των δώδεκα χιλάδων εξακοσίων (12.600) ευρώ, β)Στον
δεύτερο των εναγόντων το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ, και γ)Στην Τρίτη των
εναγόντων το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, µε το νόµιµο τόκο από την
επίδοση της παρούσας αγωγής µας µέχρι και την εξόφληση.
Περαιτέρω κατά την ως άνω δικάσιµο 15-1-2014 αδυνατώ ως δικηγόρος του ∆ήµου
Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία να παρασταθώ λόγω άλλων επαγγελµατικών
υποχρεώσεων µου που αφορούν άλλες υποθέσεις του ∆ήµου Λευκάδας.
Προς τούτο θεωρώ εύλογο και σκόπιιµο για τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας
∆ικηγόρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας.
Επειδή ο ∆ικηγόρος Ανδρέας Στραγαλινός έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις στο
∆ιοικητικό δίκαιο και διαθέτει την απαραίτητη εµπειρία .
Εισηγούµαι, η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας.
να χορηγήσει εντολή στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ανδρέα
Στραγαλινό ,ο οποίος έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις στο διοικητικό δίκαιο και διαθέτει
την κατάλληλη εµπειρία να παρασταθεί κατά την δικάσιµο της15/1/2014 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή δικάσιµο ήθελε απαιτηθεί και να αποκρούσει την από
15/4/2008 αγωγή των:
1) Μαρίας Βερυκίου, 2) του Ιερέως Σπυρίδωνος Κατωπόδη , 3)Ελένης συζύγου
ιερέως Σπυριδωνος Κατωπόδη κατά του ∆ήµου Λευκάδας η οποία απευθύνεται
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού
Λευκάδας να συντάξει υπόµνηµα ,προτάσεις και τυχόν πρόσθετους λόγους ,και εν
γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο και
οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε προκύψει».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να
χορηγήσει εντολή, στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ανδρέα
Στραγαλινό ,ο οποίος έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις στο διοικητικό δίκαιο και διαθέτει
την κατάλληλη εµπειρία να παρασταθεί κατά την δικάσιµο της15/1/2014 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή δικάσιµο ήθελε απαιτηθεί και να αποκρούσει την από
15/4/2008 αγωγή , σύµφωνα και µε την παραπάνω εισήγηση.
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

Χορηγεί , εντολή στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ανδρέα
Στραγαλινό ,ο οποίος έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις στο διοικητικό δίκαιο και διαθέτει
την κατάλληλη εµπειρία να παρασταθεί κατά την δικάσιµο της15/1/2014 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή δικάσιµο ήθελε απαιτηθεί και να αποκρούσει την από
15/4/2008 αγωγή των:
1) Μαρίας Βερυκίου, 2) του Ιερέως Σπυρίδωνος Κατωπόδη , 3)Ελένης συζύγου
ιερέως Σπυριδωνος Κατωπόδη κατά του ∆ήµου Λευκάδας η οποία απευθύνεται
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού
Λευκάδας να συντάξει υπόµνηµα ,προτάσεις και τυχόν πρόσθετους λόγους ,και εν
γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο και
οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε προκύψει.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 11/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

