ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 301/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 30833/1.12.2014 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος (αναπληρωµ.)
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Καρφάκη Μαριάννα
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, αναπληρώνει τον κ. Κούρτη Γεώργιο, ο οποίος παραιτήθηκε από
δηµοτικός σύµβουλος και κατά συνέπεια και από µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης:
Ενηµέρωση Ο.Ε. για την αρ. 84/2014 απόφαση του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, που
αναφέρεται στην έφεση της Μαρίκας Βάθη, κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώσιν µας, η αριθ’ 84/2014 τελεσίδικη απόφαση του Β' Μονοµελούς
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Επειδή όπως προκύπτει από τις µε αριθµό 88/9-4-2008 και 361/26-11-2008 αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, οι οποίες αποτελούν δηµόσια έγγραφα, που έχουν συνταχθεί
νοµότυπα και έχουν αποδεικτική δύναµη που ορίζεται στο άρθρο 171 του Κώδικα ∆ιοικ.∆ικονοµίας
στις 17-3-2008 και ώρα 8.30 στην πόλη της Λευκάδας και στην πλατεία Αγίου Μηνά δηµιουργήθηκε
πληµµύρα στο οδόστρωµα της περιοχής από τη βλάβη που προκλήθηκε στο σύστηµα ύδρευσης και
ειδικότερα στον κεντρικό υπόγειο αγωγό ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας, ότι από την πληµµύρα αυτή
προξενήθηκε ζηµία στην επιχείρηση περιπτέρου της Μαρίκας Βάθη, που βρισκόταν στην περιοχή
αυτή, ότι κατά την έννοια των διατάξεων που προεκτέθηκαν σε προηγούµενες σκέψεις, η κατασκευή,
συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των συστηµάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, ανήκει
στην αρµοδιότητα των ∆ήµων, οι οποίοι ευθύνονται για την οµαλή λειτουργία των δικτύων αυτών και
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για την συντήρηση των συναφών εγκαταστάσεων και έχουν υποχρέωση να προστατεύουν, µεταξύ
άλλων , το δικαίωµα περιουσίας των περιοίκων, και ότι εν προκειµένω, τα αρµόδια όργανα του
εφεσίβλητου ∆ήµου παρέλειψαν να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την καλή λειτουργία του εν
λόγω κεντρικού υπόγειου αγωγού ύδρευσης και να προβούν στη συντήρηση του προκειµένου να
προληφθεί οποιαδήποτε βλάβη του, κατά παράβαση των προπαρατεθεισών διατάξεων, κρίνει ότι
στοιχειοθετείται σε βάρος του εφεσίβλητου ∆ήµου ευθύνη, κατά την έννοια των διατάξεων των
άρθρων 105 και 106 του Εισ.ΝΑΚ και ως εκ τούτου, υποχρεούται να αποζηµιώσει την εκκαλούσα για
την ζηµία που υπέστη, ενώ είναι απορριπτέοι για το αντίθετο, οι ισχυρισµοί του εφεσιβλήτου ως
αβάσιµοι.
Επειδή σχετικά µε το ύψος της θετικής ζηµίας που επικαλείται ότι υπέστη η ενάγουσα, το ∆ικαστήριο
λαµβάνοντας υπόψη το από 19-6-2008 πρακτικό της Επιτροπής καταγραφής ζηµιών , το οποίο
αποτελεί δηµόσιο έγγραφο, που έχει συνταχθεί νοµότυπα και αποτελεί πλήρη απόδειξη, κατά το
άρθρο 171 του Κώδικα ∆ιοικ.∆ικονοµίας, για όσα βεβαιώνονται ότι ενήργησαν τα µέλη της επιτροπής,
τα οποία προέβησαν αυτοπροσώπως σε καταµέτρηση των καταστραφέντων εµπορευµάτων και σε
αναλυτική καταγραφή αυτών σχετικά µε το είδος, την ποσότητα και την αξία τους και στην εκτίµηση
ότι η συνολική υλική ζηµία που υπέστη η εκκαλούσα ανερχόταν στο ποσό των 12.999,80 ευρώ
(περιοδικά και έντυπα συνολικής αξίας 9.109,80 ευρώ, τσιγάρα συνολικής αξίας 1.590,00 ευρώ,
ψιλικά συνολικής αξίας 1.300,00 ευρώ και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, συνολικής αξίας 1.000,00
ευρώ)
Επειδή υποχρεώνει τον ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλλει επιπλέον και το ποσόν των 1.000,00 ευρώ ως
χρηµατική ικανοποίηση
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο διότι εκπνέει η προθεσµία της άσκησης
της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας
Επειδή όµως για να ασκηθεί αίτηση αναίρεση πρέπει οι λόγοι να αφορούν την παράβαση νόµου ,
κατάχρηση εξουσίας κλπ., συνεπώς οι λόγοι είναι πολύ περιορισµένοι επί της παρούσας διαφοράς
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί η παρούσα υπόθεση στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση της οικονοµικής επιτροπής
ώστε να αποφανθεί εάν θα ασκήσει περαιτέρω έκτακτα ένδικα µέσα ή θα προωθήσει την απόφαση
για διεκπεραίωση στις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας.»
Ο κ. Ηλίας Κοντογεώργης στη συνέχεια είπε ότι εκτιµά ότι είναι δίκαιο το ποσό, και να µην
προχωρήσει η Οικονοµική Επιτροπή σε περαιτέρω έκτακτα ένδικα µέσα.
Ο κ. Κων/νος Βλάχος, στη συνέχεια συµφώνησε να µην προχωρήσει ο ∆ήµος σε περαιτέρω έκτακτα
ένδικα µέσα, να καταβάλει δηλαδή ο ∆ήµος το ανωτέρω ποσό, και να ψάξουµε ποιος ήταν υπόλογος
την εποχή εκείνη και να του χρεωθεί το ποσό.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Να µην προβεί ο ∆ήµος Λευκάδας σε περαιτέρω έκτακτα ένδικα µέσα κατά της αριθ. 84/2014
τελεσίδικης απόφασης του Β' Μονοµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, και προωθεί την απόφαση
για διεκπεραίωση στις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 301/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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