ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 302/2014
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 4ο της ηµερήσιας διάταξης:
Ενηµέρωση Ο.Ε. για την από 5-11-2014 αίτηση της Λαµπρινής Κατωπόδη και της προσαρτηµένης σ΄
αυτήν 126/2008 απόφασης.
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 γνώση µας η αριθ. 234/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου δυνάµει της οποίας επάγονται µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
Mε τα δεδοµένα αυτά , λαµβανοµένου υπόψη ότι α) ο εναγόµενος ∆ήµος είναι υπεύθυνος για τον
έλεγχο και τη συντήρηση των φρεατίων της οδού Φιλαρµονικής στην πόλη της Λευκάδας, β) όπως
προκύπτει από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 8899/28-7-2008 απάντηση του ∆ηµάρχου Λευκάδας
στην εξώδικη διαµαρτυρία της ενάγουσας, ο εναγόµενος ∆ήµος αποδέχθηκε την ευθύνη του για το
ένδικο συµβάν και συνοµολογεί τα σχετικά πραγµατικά περιστατικά, τα οποία άλλωστε
επιβεβαιώνονται απο την κατάθεση του Γεράσιµου Μελάτου , µε χρονική και τοπική εγγύτητα προς
το συµβάν, γ)το είδος και η έκταση του τραυµατισµού της ενάγουσας προκύπτει από την µε αριθµό
πρωτοκόλλου 5312/29-7-2008 ιατρική γνωµάτευση του ιατρού ορθοπεδικού χειρούργου του Γενικού
Νοσοκοµείου Λευκάδας Γεωργίου Παπαδόπουλου, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι ο τραυµατισµός της
ενάγουσας τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε παράνοµες παραλείψεις των οργάνων του εναγόµενου
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∆ήµου, κατά τα δεδοµένα της κοινής πείρας και της καλής πίστης, ιδιαίτερα καθήκοντα και
υποχρεώσεις του παρέλειψε να καλύψει το επίµαχο φρεάτιο µε το κατάλληλο µεταλλικό σκέπαστρο.
Ενόψει των ανωτέρω θεµελιώνεται ευθύνη του εναγοµένου προς αποζηµίωση της ενάγουσας,
σύµφωνα µε το άρθρο 105 και 106 του Εισ.ΝΑΚ
Περαιτέρω το ∆ικαστήριο λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υπο τις οποίες τελέσθηκε το ένδικο
ατύχηµα, κρίνει ότι η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη εξαιτίας του τραυµατισµού της και εποµένως
δικαιούται να λάβει απο τον εναγόµενο ∆ήµο ως χρηµατική ικανοποίηση ,το εύλογο και προσήκον
ποσό των 2.000,00 ευρώ. Κατά συνέπεια υποχρεώνει τον ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλλει το ποσόν
των 2.000,00 ευρώ νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής σύµφωνα µε την υπ'αριθ'9582/7-102008 έκθεση επίδοσης.
Επειδή η ως άνω απόφαση επιδόθηκε στις 31-10-2014 και εκπνέει η προθεσµία των εξήντα ηµερών
για την άσκηση έφεσης κατά της ως άνω αριθ'234/2014 απόφασης
Επειδή όµως θεωρώ ότι τα έξοδα της άσκησης της έφεσης θα είναι περισσότερα
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέµα και να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας αν
θα χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη προς άσκηση έφεσης
κατά της αριθ'234/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ενώπιον του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας όποτε ήθελε
προσδιορισθεί αυτή ενώπιον του ως άνω δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου, ή περαιτέρω προώθηση
της υπόθεσης στις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας.»
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 άσκηση έφεσης κατά της αριθ'234/2014 απόφασης
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, και προωθεί
την απόφαση για διεκπεραίωση στις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 302/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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