ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 29ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 334/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
15322/4-9-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 7 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε
πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη συνεδρίαση της 21-10-2020 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή
δικάσιµο κατά της αγωγής αποζηµίωσης της Γερασιµούλας Τρανουλίδη που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρο του ∆ήµου
Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την παρακάτω γνωµοδότησή της:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 22/07/2014 αγωγή της Γερασιµούλας Τρανουλίδη που απευθύνεται ενώπιον
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας και στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας Πρωτοβάθµιος Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως νόµιµα εκπροσωπείται.
Η υπό κρίση αγωγή µεταξύ άλλων αναφέρει ότι: Στις 2-12-2010 περί ώρα 20:00 οδηγούσε το ποδήλατό της,
εντός της πόλης της Λευκάδας στην περιοχή Βαρδάνια επι της οδού Αγίου Παντελεήµονα, πηγαίνοντας στο σπίτι
της που βρίσκεται επί της οδού Κεννεντυ 73. Στο σηµείο της οδού πριν από το σιδηρουργείο Μαρκεζίνη σε µια
ελαφριά του δρόµου δεξιά στροφή, το ποδήλατό της ,έπεσε σε µια λακούβα που υπήρχε στην πορεία δεξιά στο
δρόµο, δηλαδή στο δεξιό ρεύµα κυκλοφορίας,όπως οδηγούσε. Λόγω της βίαιης πτώσης του ποδηλάτου, υπέστη
οδυνηρό κάταγµα εξω σφυρού στο αριστερό της πόδι.
Στη συνέχεια την διακόµισε ο σύζυγός της στο νοσοκοµείο που της τοποθέτησαν γυψονάρθηκα και της
συνέστησαν ακινησία εξι µηνών άλλως θα έπρεπε να χειρουργηθεί .
∆εν εργάστηκε εξ αιτίας του τραυµατισµού της, για συνολικά 210 ηµέρες αφαιρουµένων των αργιών και των
Κυριακών και απώλεσε εισόδηµα 210 ηµερών χ 80 ευρώ= 16,800 ευρώ που µε βεβαιότητα και µε τη συνήθη
πορεία των πραγµάτων θα κέρδιζε αν δεν είχε µεσολαβήσει ο σοβαρός τραυµατισµός της, δηλαδή το οδυνηρό
κάταγµα έξω σφυρού στο αριστερό της πόδι. Λόγω του σοβαρού τραυµατισµού της του σωµατικού και ψυχικού
πόνου που δοκίµασε της προσωπικής και οικογενειακής ταλαιπωρίας στην οποία υποβλήθηκε συνεπεία της
παράνοµης και υπαίτιας παράλειψης των οργάνων του εναγοµένου έχει υποστεί δήθεν ηθική βλάβη για
ικανοποίηση της οποίας θα πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος να της καταβάλει το ποσόν των 30.000
ευρώ.
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Περαιτέρω ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθεί ο εναγόµενος δήµος Λευκάδας να της καταβάλει το
ποσόν των 46.800,00 ευρώ µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της παρούσας µέχρι την εξόφληση. Να
καταδικαστεί ο εναγόµενος στην δικαστική της δαπάνη και αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας και να χορηγήσει εντολή για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
Μαυρέτα Ν.Καρύδη ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας κατά της
αγωγής της Γερασιµούλας Τρανουλίδη που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας. Εν γένει δε να υπερασπίσει τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιοδήποτε τρόπο ήθελε απαιτηθεί.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του
∆ήµου ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη συνεδρίαση της 21-10-2020 ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο, κατά της αγωγής αποζηµίωσης της Γερασιµούλας Τρανουλίδη που στρέφεται κατά
του ∆ήµου Λευκάδας. Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιοδήποτε τρόπο
ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 334/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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