ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 35ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:232/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 31 του µήνα Ιουλίου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 15333/27-7-2018 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα (Αντιπρόεδρος)
1. Νικητάκης Μάρκος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4.
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διαταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον
ου
του 1 τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της έφεσης τoυ ∆ηµήτριου Αχείµαστου που
στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και κατά της αριθ’88/2016 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη δικάσιµο στις 28-9-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο.
Εισηγήτριες: Καρφάκη Μαριάννα, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Η Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κα Καρφάκη Μαριάννα, εισηγούµενη το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’ 656/11-6-2018 κλήση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών µε την
προσαρτώµενη από 25-6-2017 έφεση του ∆ηµήτριου Αχείµαστου του Κων/νου που στρέφεται κατά της
αριθ’88/2016 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και κατά του ∆ήµου
Λευκάδας η οποία δίκασε την αγωγή του πιο πάνω, ως άνω αντίδικος διατείνεται ότι :Στις 23 Φεβρουαρίου
2010, περί ώρα 14:55,οδηγούσε δήθεν το µε αριθµό κυκλοφορίας ΕΥΑ 8970 ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό
αυτοκίνητο, µάρκας NISSAN MOTOR 1311,τύπου κατασκευής PICK UP ,χρώµατος ασηµί, που ανήκει στην
αποκλειστική του ιδιοκτησία, κινούµενος εντός της πόλεως Λευκάδας, επί της δηµοτικής οδού Ιωάννου Γαζή,
που έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως Λευκάδας, µε κατεύθυνση απο εκκλησία Αγίου Μηνά προς την έξοδο της
πόλεως Λευκάδας προς Νυδρί. Οταν το όχηµα του έφθασε στο ύψος του σούπερ µάρκετ Βερόπουλος Spar
δεξιά ως προς την πορεία του, εκινείτο στο άκρο δεξιό της οδού, και κατά το µήκος της οδού εκτελούνταν
εργασίες διαµόρφωσης της απο την πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας δεύτερη εναγόµενη υπό την
επίβλεψη δήθεν της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Λευκάδας. Επειδή στο αντίθετο
ρεύµα πορείας, ως προς την πορεία του οχήµατός του, υπήρχε συνεχής κίνηση οχηµάτων, οδηγούσε το
όχηµά του στο άκρο δεξιό του ρεύµατος της πορείας του. Ετσι οι δεξιοί τροχοί του φορτηγού οχήµατός του,
αναγκαστικά πάτησαν σιδηρά κιγκλιδώµατα, τα οποία καλύπτουν φρεάτια αποχέτευσης και οµβρίων υδάτων.
Οµως τα εν λόγω κιγκλιδώµατα δεν είχαν συντηρηθεί δήθεν απο τα αρµόδια όργανα του εναγόµενου ∆ήµου
Λευκάδας, µε αποτέλεσµα ένα απο τα κιγκλιδώµατα αυτά να υποχωρήσει ξαφνικά απο το έδαφος. Ετσι χωρίς
να µπορέσει να αντιδράσει, το οπίσθιο µέρος του οχήµατός του επέπεσε µέσα στο φρεάτιο αυτό, σε βάθος
ενός µέτρου περίπου µε αποτέλεσµα το όχηµά του να υποστεί δήθεν εκτεταµένες βλάβες.
Περαιτέρω είχε ως αίτηµα στην αγωγή του να υποχρεωθεί να καταβάλει ο ∆ήµος αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον οµού µετά της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης το ποσόν των 9.596,60 ευρώ.
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Στην υπο κρίση έφεση του ο πιο πάνω παραπονείται ότι το δικάσαν δικαστήριο έσφαλλε στην κρίση αυτού
περί της προσβαλλόµενης απόφασης και προς τούτο ζητά να ακυρώσει αυτήν.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να συζητήσει το παρόν θέµα και να χορηγήσει
εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και να
ου
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά την συνεδρίαση του 1 Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
στην δικάσιµο στις 28-9-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να αποκρούσει
την έφεση του ∆ηµήτριου Αχείµαστου που στρέφεται κατά της αριθ’ 88/2016 απόφασης του Μονοµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και κατά του ∆ήµου Λευκάδας, εν γένει δε να υποστηρίξει όλα τα
έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας καταθέτοντας υπόµνηµα πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη
διαδικαστική ενέργεια ήθελε παραστεί ανάγκη να διενεργηθεί προς χάριν των νοµίµων δικαιωµάτων του
∆ήµου Λευκάδας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε την Αντιπρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί
ου
και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά την συνεδρίαση του 1 Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών στην δικάσιµο στις 28-9-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να
αποκρούσει την έφεση του ∆ηµήτριου Αχείµαστου που στρέφεται κατά της αριθ’ 88/2016 απόφασης του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και κατά του ∆ήµου Λευκάδας, εν γένει δε να υποστηρίξει
όλα τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας καταθέτοντας υπόµνηµα πρόσθετους λόγους και
οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε παραστεί ανάγκη να διενεργηθεί προς χάριν των νοµίµων
δικαιωµάτων του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 232/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΡΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
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