ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 24ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 174/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 19 του µήνα Ιουνίου του
έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 13022/15-6-17 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, στις δικηγόρους του ∆ήµου, προς υπεράσπιση του
∆ηµητρίου Βραχνούλα, υπαλλήλου του ∆ήµου, κατά τη συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου 2017, ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου
Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας το αριθ' ΑΒΜ 1335/2015 κλητήριο θέσπισµα, δυνάµει του οποίου
επάγονται τα ακόλουθα:
Κατηγορούνται ο Βραχνούλας ∆ηµήτριος
και οι υπόλοιποι δηµοτικοί υπάλληλοι , Γεώργιος
Κατωπόδης, Σπυρίδων Κατωπόδης, Θωµάς Κατωπόδης και Σπυρίδων Αρέθας, ως υπαίτιοι του ότι
στις 25- 1-2011 µε τις κατωτέρω περιγραφόµενες ιδιότητες τους και υπόχρεοι λόγω της υπηρεσίας
τους να καταβάλουν ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή, από αµέλεια τους ως παραυτουργοί,
προκάλεσαν κατά σωµατικές κακώσεις και βλάβη της υγείας άλλου και δη του Ευάγγελου –Ρωµανού
Ασπρογέρακα του Βασιλείου, τεχνολόγου-ηλεκτρολόγου –µηχανικού, κατοίκου Ασπρογερακάτων
Λευκάδας. Πιο συγκεκριµένα, από έλλειψη της κατά αντικειµενική κρίση ιδιαίτερης επιµέλειας και
προσοχής την οποία αφενός µεν όφειλαν να καταβάλλουν ως συνετοί και ευσυνείδητοι δηµόσιοι
υπάλληλοι ΟΤΑ κάτω από ανάλογες πραγµατικές καταστάσεις µε βάση τους ισχύοντες νοµικούς
κανόνες, την κοινή πείρα, την συνήθη πορεία των πραγµάτων και τη λογική κι αφετέρου µπορούσαν
να καταβάλλουν µε βάση τις προσωπικές τους ιδιότητες , γνώσεις και ικανότητες στο πλαίσιο
άσκησης της υπηρεσίας τους ,δεν προέβλεψαν το αξιόποινο αποτέλεσµα που επήλθε από την πιο
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κάτω περιγραφόµενη αµελή συµπεριφορά τους, ο καθένας µε βάση την συγκεκριµένη υπηρεσιακή
του θέση στον ∆ήµο Λευκάδας(ως υπεύθυνοι και για το ∆.∆ Κατούνας)
Ειδικότερα ο 2ος Γεώργιος Κατωπόδης του Παναγιώτη ως οµοίως υπεύθυνος στο ανωτέρω γραφείο
µε τον 3ο κατηγορούµενο.
∆ηλαδή , ενώ ο Ευάγγελος- Ρωµανός Ασπρογέρακας είχε προσληφθεί από το ∆ήµο Λευκάδας µε
18µηνη σύµβαση ως πτυχιούχος τεχνολόγος –µηχανολόγος στο Τµήµα Βιολογικού Καθαρισµού του
εν λόγω ∆ήµου, µε αντικείµενο τις µετρήσεις χλωρίωσης (περιεκτικότητας χλωρίου) δεξαµενών
ύδρευσης και τη διενέργεια ανάλογων εργασιών τυχόν αποκατάστασης της περιεκτικότητας χλωρίου
σε αυτές κι ενώ τα παραπάνω του είχαν ανατεθεί παγίως από τον 4ο κατηγορούµενο Θωµά
Κατωπόδη του Αθανασίου, ως ∆ιευθυντή Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας, µε περιοδικές µεταβάσεις στις
εκάστοτε περιοχές µε οχήµατα του ∆ήµου, κατά την αρχή του παρόντος χρόνου οπότε διαπίστωσε ότι
σε δεξαµενή θα έπρεπε να αντικαταστήσει τον µικρό πλαστικό σωλήνα έγχυσης χλωρίου του
µηχανήµατος αυτόµατης χλωρίωσης δεξαµενής, άπαντες οι κατηγορούµενοι µε βάση τα υπηρεσιακά
τους καθήκοντα και τις προαναφερόµενες θέσεις τις οποίες κατείχαν στο ∆ήµο, ως ειδικά υπόχρεοι και
από αµέλεια, δεν επόπτευσαν ούτε έλαβαν τα απαραίτητα και προσήκοντα µέτρα ασφάλειας και
συντήρησης, καταβάλλοντας ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή –προκειµένου για την επίµαχη
υπερυψωµένη δεξαµενή ∆.∆ Κατούνας, ούτε εφοδίασαν ελλείψει αυτών µε κάποιο µέσο ατοµικής
προστασίας όπως ενδεχοµένως ειδικά αντιολισθητικά γάντια ή περίδεσή του µε κάποιον
προστατευτικό ιµάντα αναρρίχησης, ώστε κατά την προσέγγιση της δεξαµενής µε ανάβαση σε ύψος
4 τεσσάρων µέτρων σε σχέση µε το δάπεδο έδρασης, για κάθε συντηρητή, αλλά κι εν προκειµένω για
τον παθόντα, προκειµένου να µην ανακύπτουν σοβαρότατοι κίνδυνοι σωµατικών βλαβών.
Πιο συγκεκριµένα και αναφορικά µε την τήρηση γενικών µέτρων ασφάλειας/προστασίας, δεν
φρόντισαν για την αντικατάσταση ή κατάργηση των υπαρχόντων παραπλεύρως επι της δεξαµενής
στον τοίχο παντελώς ακατάλληλων ακόµα και για στοιχειωδώς ασφαλή αναρρίχηση, µεταλλικών
οξειδωµένων µάλιστα βεργών εν είδει χειρολαβής στηριγµάτων , τοποθετώντας µια ασφαλή σκάλα µε
ασφαλείς κουπαστές κατάλληλου µάλιστα πλευρικού προστατευτικού από πιθανές πτώσεις ύψους µε
αντιολισθητικά σκαλοπάτια ούτε φρόντισαν στο χώρο γύρω και από κάτω από τη τσιµεντένια βάση
της δεξαµενής να υπάρχει ευταξία και µια στοιχειώδης κάλυψη του πλήθους από ατάκτως
προεξέχοντα αµβλέα αντικείµενα όπως αντλίες , σωληνώσεις, διάφορα εξαρτήµατά τους, κυκλικούς
µεταλλικούς διακόπτες παροχής (βάνες) και λοιπά σίδερα φέροντα όλα οξειδώσεις και ακαθαρσίες µε
τη χρήση κάποιων καλύπτρων η τοποθέτηση µαλακών επενδύσεων τουλάχιστον στα πιο αιχµηρά
αντικείµενα, όπως τα προεξέχοντα σίδερα αλλά άφησαν αυτά ακάλυπτα και ως είχαν ,βάσει
κακοτεχνιών κι ελλείψεων στην τοποθέτηση και λειτουργία τους. Αποτέλεσµα της αµελούς τους αυτής
συµπεριφοράς ήταν , όταν ο παθών Ευάγγελος Ρωµανός Ασπρογέρακας επιχείρησε να αναρριχηθεί
µέσω του τοίχου της δεξαµενής βασταζόµενος από τις οξειδωµένες χειρολαβές, φτάνοντας στο ύψος
αντικατάστασης του µικρού σωλήνα έγχυσης χλωρίου στο οριζόντιο επίπεδο της δεξαµενής, ελλείψει
σκάλας και υπάρχοντος πλατύσκαλου ώστε από εκεί να µπορεί να εργαστεί για αντικατάσταση
ελαττωµατικού σωλήνα ,να είναι αναγκασµένος να <<κρεµασθεί>> από παρακείµενη τσιµεντένια
βάση παραθύρου κάσωµα, η οποία όµως αποκολλήθηκε και µε ταυτόχρονη έλλειψη οποιουδήποτε
µέσου ατοµικής προστασίας να λάβει χώρα αιφνίδια κατακρήµνισή του από ύψος 3 µέτρων,
καταπίπτοντας µε µεγάλη σφοδρότητα στα προξέχοντα αµβλέα αντικείµενα και παλαιό οξειδωµένο
µεταλλικό εξοπλισµό της δεξαµενής. Από τη δε αυτή κατάπτωση και πρόσκρουση στο έδαφος
προκλήθηκαν στον ανωτέρω παθόντα βαρύτατες κακώσεις και βλάβη της υγείας του ,συνιστάµενες
σε θλαστικά τραύµατα κεφαλής χρήζοντα συρραφής, θλαστικό τραύµα δεξιού πνεύµονα µε συλλογή
υγρού και θλαστικό τραύµα πέους, περιναίου, κοινού ελυτροειδούς χειτόνα µε το περιόρχεο, διατοµή
περιορχέου, κάκωση επιδιδυµίδας, ρήξη ραχαίων φλεβών πέους, υποδορίου δέρµατος, κάκωση
σηραγγώδους σώµατος πέους και κάκωση σκέλους αυτού.
Για Παράβαση των άρθρων 1, 14,16,17, 26 παρ.1, 28,51 παρ.1, 53, 79 και 314 παρ.1εδα’,315
παρ.1 β’Π.Κ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στις ∆ικηγόρους του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή χωριστά η κάθε µία, προς υπεράσπιση του Βραχνούλα
∆ηµήτριου του Παντελή, ∆ηµοτικού Υπαλλήλου του ∆ήµου Λευκάδας, κατά την δικάσιµο της 22ας
Ιουνίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας, διότι κατηγορείται µαζί µε άλλους δηµοτικούς υπαλλήλους του ∆ήµου
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Λευκάδας, τον Γεώργιο Κατωπόδη, τον Σπύρο Κατωπόδη , Θωµά Κατωπόδη και τον Σπύρο Αρέθα,
ως υπαίτιοι του ότι στις 25- 1-2011 µε τις κατωτέρω περιγραφόµενες ιδιότητες τους και υπόχρεοι
λόγω της υπηρεσίας τους να καταβάλουν ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή, από αµέλεια τους ως
παραυτουργοί, προκάλεσαν κατά σωµατικές κακώσεις και βλάβη της υγείας άλλου και δη του
Ευάγγελου –Ρωµανού Ασπρογέρακα του Βασιλείου, τεχνολόγου-ηλεκτρολόγου –µηχανικού, κατοίκου
Ασπρογερακάτων Λευκάδας. Πιο συγκεκριµένα, από έλλειψη της κατά αντικειµενική κρίση ιδιαίτερης
επιµέλειας και προσοχής την οποία αφενός µεν όφειλαν να καταβάλλουν ως συνετοί και ευσυνείδητοι
δηµόσιοι υπάλληλοι ΟΤΑ κάτω από ανάλογες πραγµατικές καταστάσεις µε βάση τους ισχύοντες
νοµικούς κανόνες, την κοινή πείρα, την συνήθη πορεία των πραγµάτων και τη λογική κι αφετέρου
µπορούσαν να καταβάλλουν µε βάση τις προσωπικές τους ιδιότητες , γνώσεις και ικανότητες στο
πλαίσιο άσκησης της υπηρεσίας τους ,δεν προέβλεψαν το αξιόποινο αποτέλεσµα που επήλθε από
την πιο κάτω περιγραφόµενη αµελή συµπεριφορά τους, ο καθένας µε βάση την συγκεκριµένη
υπηρεσιακή του θέση στον ∆ήµο Λευκάδας(ως υπεύθυνοι και για το ∆.∆ Κατούνας)
Ειδικότερα ο 2ος Γεώργιος Κατωπόδης του Παναγιώτη ως οµοίως υπεύθυνος στο ανωτέρω γραφείο
µε τον 3ο κατηγορούµενο.
∆ηλαδή , ενώ ο Ευάγγελος- Ρωµανός Ασπρογέρακας είχε προσληφθεί από το ∆ήµο Λευκάδας µε
18µηνη σύµβαση ως πτυχιούχος τεχνολόγος –µηχανολόγος στο Τµήµα Βιολογικού Καθαρισµού του
εν λόγω ∆ήµου, µε αντικείµενο τις µετρήσεις χλωρίωσης (περιεκτικότητας χλωρίου) δεξαµενών
ύδρευσης και τη διενέργεια ανάλογων εργασιών τυχόν αποκατάστασης της περιεκτικότητας χλωρίου
σε αυτές κι ενώ τα παραπάνω του είχαν ανατεθεί παγίως από τον 4ο κατηγορούµενο Θωµά
Κατωπόδη του Αθανασίου, ως ∆ιευθυντή Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας, µε περιοδικές µεταβάσεις στις
εκάστοτε περιοχές µε οχήµατα του ∆ήµου, κατά την αρχή του παρόντος χρόνου οπότε διαπίστωσε ότι
σε δεξαµενή θα έπρεπε να αντικαταστήσει τον µικρό πλαστικό σωλήνα έγχυσης χλωρίου του
µηχανήµατος αυτόµατης χλωρίωσης δεξαµενής, άπαντες οι κατηγορούµενοι µε βάση τα υπηρεσιακά
τους καθήκοντα και τις προαναφερόµενες θέσεις τις οποίες κατείχαν στο ∆ήµο, ως ειδικά υπόχρεοι και
από αµέλεια, δεν επόπτευσαν ούτε έλαβαν τα απαραίτητα και προσήκοντα µέτρα ασφάλειας και
συντήρησης, καταβάλλοντας ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή –προκειµένου για την επίµαχη
υπερυψωµένη δεξαµενή ∆.∆ Κατούνας, ούτε εφοδίασαν ελλείψει αυτών µε κάποιο µέσο ατοµικής
προστασίας όπως ενδεχοµένως ειδικά αντιολισθητικά γάντια ή περίδεσή του µε κάποιον
προστατευτικό ιµάντα αναρρίχησης, ώστε κατά την προσέγγιση της δεξαµενής µε ανάβαση σε ύψος
4 τεσσάρων µέτρων σε σχέση µε το δάπεδο έδρασης, για κάθε συντηρητή, αλλά κι εν προκειµένω για
τον παθόντα, προκειµένου να µην ανακύπτουν σοβαρότατοι κίνδυνοι σωµατικών βλαβών.
Πιο συγκεκριµένα και αναφορικά µε την τήρηση γενικών µέτρων ασφάλειας/προστασίας, δεν
φρόντισαν για την αντικατάσταση ή κατάργηση των υπαρχόντων παραπλεύρως επι της δεξαµενής
στον τοίχο παντελώς ακατάλληλων ακόµα και για στοιχειωδώς ασφαλή αναρρίχηση, µεταλλικών
οξειδωµένων µάλιστα βεργών εν είδει χειρολαβής στηριγµάτων , τοποθετώντας µια ασφαλή σκάλα µε
ασφαλείς κουπαστές κατάλληλου µάλιστα πλευρικού προστατευτικού από πιθανές πτώσεις ύψους µε
αντιολισθητικά σκαλοπάτια ούτε φρόντισαν στο χώρο γύρω και από κάτω από τη τσιµεντένια βάση
της δεξαµενής να υπάρχει ευταξία και µια στοιχειώδης κάλυψη του πλήθους από ατάκτως
προεξέχοντα αµβλέα αντικείµενα όπως αντλίες , σωληνώσεις, διάφορα εξαρτήµατά τους, κυκλικούς
µεταλλικούς διακόπτες παροχής (βάνες) και λοιπά σίδερα φέροντα όλα οξειδώσεις και ακαθαρσίες µε
τη χρήση κάποιων καλύπτρων η τοποθέτηση µαλακών επενδύσεων τουλάχιστον στα πιο αιχµηρά
αντικείµενα, όπως τα προεξέχοντα σίδερα αλλά άφησαν αυτά ακάλυπτα και ως είχαν ,βάσει
κακοτεχνιών κι ελλείψεων στην τοποθέτηση και λειτουργία τους. Αποτέλεσµα της αµελούς τους αυτής
συµπεριφοράς ήταν , όταν ο παθών Ευάγγελος Ρωµανός Ασπρογέρακας επιχείρησε να αναρριχηθεί
µέσω του τοίχου της δεξαµενής βασταζόµενος από τις οξειδωµένες χειρολαβές, φτάνοντας στο ύψος
αντικατάστασης του µικρού σωλήνα έγχυσης χλωρίου στο οριζόντιο επίπεδο της δεξαµενής, ελλείψει
σκάλας και υπάρχοντος πλατύσκαλου ώστε από εκεί να µπορεί να εργαστεί για αντικατάσταση
ελαττωµατικού σωλήνα ,να είναι αναγκασµένος να <<κρεµασθεί>> από παρακείµενη τσιµεντένια
βάση παραθύρου κάσωµα, η οποία όµως αποκολλήθηκε και µε ταυτόχρονη έλλειψη οποιουδήποτε
µέσου ατοµικής προστασίας να λάβει χώρα αιφνίδια κατακρήµνισή του από ύψος 3 µέτρων,
καταπίπτοντας µε µεγάλη σφοδρότητα στα προξέχοντα αµβλέα αντικείµενα και παλαιό οξειδωµένο
µεταλλικό εξοπλισµό της δεξαµενής. Απο τη δε αυτή κατάπτωση και πρόσκρουση στο έδαφος
προκλήθηκαν στον ανωτέρω παθόντα βαρύτατες κακώσεις και βλάβη της υγείας του ,συνιστάµενες
σε θλαστικά τραύµατα κεφαλής χρήζοντα συρραφής, θλαστικό τραύµα δεξιού πνεύµονα µε συλλογή
υγρού και θλαστικό τραύµα πέους, περιναίου, κοινού ελυτροειδούς χειτόνα µε το περιόρχεο, διατοµή
περιορχέου, κάκωση επιδιδυµίδας, ρήξη ραχαίων φλεβών πέους, υποδορίου δέρµατος, κάκωση
σηραγγώδους σώµατος πέους και κάκωση σκέλους αυτού.
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Για Παράβαση των άρθρων 1, 14,16,17, 26 παρ.1, 28,51 παρ.1, 53, 79 και 314 παρ.1εδα’,315
παρ.1 β’Π.Κ
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:
Την χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στις ∆ικηγόρους του ∆ήµου Λευκάδας
Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή χωριστά η κάθε µία, προς υπεράσπιση του
Βραχνούλα ∆ηµήτριου του Παντελή, ∆ηµοτικού Υπαλλήλου του ∆ήµου Λευκάδας, κατά την δικάσιµο
της 22ας Ιουνίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας, διότι κατηγορείται µαζί µε άλλους δηµοτικούς υπαλλήλους
του ∆ήµου Λευκάδας, τον Γεώργιο Κατωπόδη, τον Σπύρο Κατωπόδη , Θωµά Κατωπόδη και τον
Σπύρο Αρέθα, ως υπαίτιοι του ότι στις 25- 1-2011 µε τις κατωτέρω περιγραφόµενες ιδιότητες τους
και υπόχρεοι λόγω της υπηρεσίας τους να καταβάλουν ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή, από αµέλεια
τους ως παραυτουργοί, προκάλεσαν κατά σωµατικές κακώσεις και βλάβη της υγείας άλλου και δη του
Ευάγγελου –Ρωµανού Ασπρογέρακα του Βασιλείου, τεχνολόγου-ηλεκτρολόγου –µηχανικού, κατοίκου
Ασπρογερακάτων Λευκάδας. Πιο συγκεκριµένα, από έλλειψη της κατά αντικειµενική κρίση ιδιαίτερης
επιµέλειας και προσοχής την οποία αφενός µεν όφειλαν να καταβάλλουν ως συνετοί και ευσυνείδητοι
δηµόσιοι υπάλληλοι ΟΤΑ κάτω από ανάλογες πραγµατικές καταστάσεις µε βάση τους ισχύοντες
νοµικούς κανόνες, την κοινή πείρα, την συνήθη πορεία των πραγµάτων και τη λογική κι αφετέρου
µπορούσαν να καταβάλλουν µε βάση τις προσωπικές τους ιδιότητες , γνώσεις και ικανότητες στο
πλαίσιο άσκησης της υπηρεσίας τους ,δεν προέβλεψαν το αξιόποινο αποτέλεσµα που επήλθε από
την πιο κάτω περιγραφόµενη αµελή συµπεριφορά τους, ο καθένας µε βάση την συγκεκριµένη
υπηρεσιακή του θέση στον ∆ήµο Λευκάδας(ως υπεύθυνοι και για το ∆.∆ Κατούνας)
Ειδικότερα ο 2ος Γεώργιος Κατωπόδης του Παναγιώτη ως οµοίως υπεύθυνος στο ανωτέρω γραφείο
µε τον 3ο κατηγορούµενο.
∆ηλαδή , ενώ ο Ευάγγελος- Ρωµανός Ασπρογέρακας είχε προσληφθεί από το ∆ήµο Λευκάδας µε
18µηνη σύµβαση ως πτυχιούχος τεχνολόγος –µηχανολόγος στο Τµήµα Βιολογικού Καθαρισµού του
εν λόγω ∆ήµου, µε αντικείµενο τις µετρήσεις χλωρίωσης (περιεκτικότητας χλωρίου) δεξαµενών
ύδρευσης και τη διενέργεια ανάλογων εργασιών τυχόν αποκατάστασης της περιεκτικότητας χλωρίου
σε αυτές κι ενώ τα παραπάνω του είχαν ανατεθεί παγίως από τον 4ο κατηγορούµενο Θωµά
Κατωπόδη του Αθανασίου, ως ∆ιευθυντή Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας, µε περιοδικές µεταβάσεις στις
εκάστοτε περιοχές µε οχήµατα του ∆ήµου, κατά την αρχή του παρόντος χρόνου οπότε διαπίστωσε ότι
σε δεξαµενή θα έπρεπε να αντικαταστήσει τον µικρό πλαστικό σωλήνα έγχυσης χλωρίου του
µηχανήµατος αυτόµατης χλωρίωσης δεξαµενής, άπαντες οι κατηγορούµενοι µε βάση τα υπηρεσιακά
τους καθήκοντα και τις προαναφερόµενες θέσεις τις οποίες κατείχαν στο ∆ήµο, ως ειδικά υπόχρεοι και
από αµέλεια, δεν επόπτευσαν ούτε έλαβαν τα απαραίτητα και προσήκοντα µέτρα ασφάλειας και
συντήρησης, καταβάλλοντας ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή –προκειµένου για την επίµαχη
υπερυψωµένη δεξαµενή ∆.∆ Κατούνας, ούτε εφοδίασαν ελλείψει αυτών µε κάποιο µέσο ατοµικής
προστασίας όπως ενδεχοµένως ειδικά αντιολισθητικά γάντια ή περίδεσή του µε κάποιον
προστατευτικό ιµάντα αναρρίχησης, ώστε κατά την προσέγγιση της δεξαµενής µε ανάβαση σε ύψος
4 τεσσάρων µέτρων σε σχέση µε το δάπεδο έδρασης, για κάθε συντηρητή, αλλά κι εν προκειµένω για
τον παθόντα, προκειµένου να µην ανακύπτουν σοβαρότατοι κίνδυνοι σωµατικών βλαβών.
Πιο συγκεκριµένα και αναφορικά µε την τήρηση γενικών µέτρων ασφάλειας/προστασίας, δεν
φρόντισαν για την αντικατάσταση ή κατάργηση των υπαρχόντων παραπλεύρως επι της δεξαµενής
στον τοίχο παντελώς ακατάλληλων ακόµα και για στοιχειωδώς ασφαλή αναρρίχηση, µεταλλικών
οξειδωµένων µάλιστα βεργών εν είδει χειρολαβής στηριγµάτων , τοποθετώντας µια ασφαλή σκάλα µε
ασφαλείς κουπαστές κατάλληλου µάλιστα πλευρικού προστατευτικού από πιθανές πτώσεις ύψους µε
αντιολισθητικά σκαλοπάτια ούτε φρόντισαν στο χώρο γύρω και από κάτω από τη τσιµεντένια βάση
της δεξαµενής να υπάρχει ευταξία και µια στοιχειώδης κάλυψη του πλήθους από ατάκτως
προεξέχοντα αµβλέα αντικείµενα όπως αντλίες , σωληνώσεις, διάφορα εξαρτήµατά τους, κυκλικούς
µεταλλικούς διακόπτες παροχής (βάνες) και λοιπά σίδερα φέροντα όλα οξειδώσεις και ακαθαρσίες µε
τη χρήση κάποιων καλύπτρων η τοποθέτηση µαλακών επενδύσεων τουλάχιστον στα πιο αιχµηρά
αντικείµενα, όπως τα προεξέχοντα σίδερα αλλά άφησαν αυτά ακάλυπτα και ως είχαν ,βάσει
κακοτεχνιών κι ελλείψεων στην τοποθέτηση και λειτουργία τους. Αποτέλεσµα της αµελούς τους αυτής
συµπεριφοράς ήταν , όταν ο παθών Ευάγγελος Ρωµανός Ασπρογέρακας επιχείρησε να αναρριχηθεί
µέσω του τοίχου της δεξαµενής βασταζόµενος από τις οξειδωµένες χειρολαβές, φτάνοντας στο ύψος
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αντικατάστασης του µικρού σωλήνα έγχυσης χλωρίου στο οριζόντιο επίπεδο της δεξαµενής, ελλείψει
σκάλας και υπάρχοντος πλατύσκαλου ώστε από εκεί να µπορεί να εργαστεί για αντικατάσταση
ελαττωµατικού σωλήνα ,να είναι αναγκασµένος να <<κρεµασθεί>> από παρακείµενη τσιµεντένια
βάση παραθύρου κάσωµα, η οποία όµως αποκολλήθηκε και µε ταυτόχρονη έλλειψη οποιουδήποτε
µέσου ατοµικής προστασίας να λάβει χώρα αιφνίδια κατακρήµνισή του από ύψος 3 µέτρων,
καταπίπτοντας µε µεγάλη σφοδρότητα στα προξέχοντα αµβλέα αντικείµενα και παλαιό οξειδωµένο
µεταλλικό εξοπλισµό της δεξαµενής. Απο τη δε αυτή κατάπτωση και πρόσκρουση στο έδαφος
προκλήθηκαν στον ανωτέρω παθόντα βαρύτατες κακώσεις και βλάβη της υγείας του ,συνιστάµενες
σε θλαστικά τραύµατα κεφαλής χρήζοντα συρραφής, θλαστικό τραύµα δεξιού πνεύµονα µε συλλογή
υγρού και θλαστικό τραύµα πέους, περιναίου, κοινού ελυτροειδούς χειτόνα µε το περιόρχεο, διατοµή
περιορχέου, κάκωση επιδιδυµίδας, ρήξη ραχαίων φλεβών πέους, υποδορίου δέρµατος, κάκωση
σηραγγώδους σώµατος πέους και κάκωση σκέλους αυτού.
Για Παράβαση των άρθρων 1, 14,16,17, 26 παρ.1, 28,51 παρ.1, 53, 79 και 314 παρ.1εδα’,315
παρ.1 β’Π.Κ
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 174/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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