ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 250/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 10η
του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 26331/6.10.2014 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Κούρτης Γεώργιος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Καρφάκη Μαριάννα
8. Κοντογεώργης Ηλίας
9.

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 11ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, µεταβατικού Λευκάδας, στη δικάσιµο της 22-10-2014, ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ΄αναβολή δικάσιµο προς απόκρουση της αγωγής αποζηµίωσης του Κατωπόδη Ιωάννη και
της Α.Ε. Υιοί Κατωπόδη ΑΕ, κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος , Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µας η απο 20-5-2009 και αριθµό κατάθεσης 141/30-7-2009 αγωγή 1) του
Κατωπόδη Ιωάννη 2) της ανωνύµου εταιρείας Υιοί Κατωπόδη ΑΕ , στην οποία µεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα:
Οι ενάγοντες
κατατείνονται ότι, στις 26-2-2009 και περί ώραν 20.30 µ.µ ο πρώτος εκ των
εναγόντων, Κατωπόδης Ιωάννης, οδηγούσε την δίκυκλη και επαγγελµατικής χρήσεως µηχανή ,
ιδιοκτησίας της ως άνω εταιρείας και δεύτερης εκ των εναγόντων , της οποίας ο αριθµός κυκλοφορίας
είναι ο ΕΥΖ0985, µε χρόνο έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας την 27-8-2008, εργοστασιακής
κατασκευής YAMAHA και µοντέλο XCITY , η χρήση της οποίας έχει παραχωρηθεί αποκλειστικά και
µόνο για τις επαγγελµατικές ανάγκες και τις εξωτερικές εργασίες της ως άνω εταιρείας και µόνον. Οτι
δήθεν η µέγιστη ταχύτητα µε την οποία εκινείτο έφθανε τα 35 έως 40 χιλ.το ανώτερο. Κινούµενος
λοιπόν , την ώρα εκείνη επι της δηµοτικής οδού 8ης Μεραρχίας µε την οδό Κολοκοτρώνη, στο σηµείο
µάλιστα, που έχει µια ελαφριά κλίση ο ως άνω δρόµος προς τα αριστερά και συνεχίζεται όπως
προκειµένου να κατευθυνθεί κανείς προς το κέντρο της πόλης, εντελώς ξαφνικά και αναπάντεχα,
έπεσε µε τη µηχανή του σε ακάλυπτο και αφύλακτο φρεάτιο, που είχαν ανοίξει υπάλληλοι του ως
άνω ∆ήµου, για αναγκαίες προφανώς εργασίες, που έπρεπε να γίνουν. Ισχυρίζονται δε ότι οι
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εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από τους αρµοδίους υπαλλήλους του εναγόµενου ∆ήµου είχαν
ολοκληρωθεί τρείς µε τέσσερις ηµέρες περίπου πριν το επίδικο ως άνω ατύχηµά του, χωρίς ποτέ
ωστόσο να τοποθετηθούν στο σηµείο εκείνο του οδοστρώµµατος οι ειδικές προειδοποιητικές λωρίδες
ή προβλεπόµενη και υποχρεωτική σήµανση, που ορίζει ο νόµος σε περίπτωση πραγµατοποίησης
έργων από το ∆ήµο σε οδόστρωµα, και χωρίς ποτέ βεβαίως , να καλυφθεί το ως άνω φρεάτιολακούβα , η οποία ανοίχθηκε για την πραγµατοποίηση των απαραίτητων εργασιών απο τον
εναγόµενο ∆ήµο, ώστε να το γεµίσουν µε τσιµέντο ή µε πίσσα και να το φέρουν ξανά στο ύψος µε τον
υπόλοιπο δρόµο, όπως και έπρεπε αµέσως
να γίνει µετά την ολοκλήρωση του έργου.
Κατ'ακολουθίαν ζητούν να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος να καταβάλει για τους παραπάνω
λόγους αποζηµίωση συνολικού ύψους 5.774,07 .
Επειδή ο ∆ήµος έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς απόκρουση της απο 20-5-2009 αγωγής
αποζηµιώσεως 1) του Κατωπόδη Ιωάννη 2) της ανωνύµου εταιρείας Υιοί Κατωπόδη ΑΕ που
στρέφεται κατά του
∆ήµου Λευκάδας και εισάγεται δε ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας
κατά την δικάσιµο 22-10-2014 ή
σε
οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο , να συντάσσει προτάσεις και οποιαδήποτε
άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο .»
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, έδωσε διευκρινήσεις για την υπόθεση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στην Μαυρέτα Ν.Καρύδη, ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας,
για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς απόκρουση της απο 20-5-2009 αγωγής
αποζηµιώσεως
1) του Κατωπόδη Ιωάννη 2) της ανωνύµου εταιρείας Υιοί Κατωπόδη ΑΕ που
στρέφεται κατά του
∆ήµου Λευκάδας και εισάγεται δε ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας
κατά την δικάσιµο 22-10-2014 ή
σε
οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο , να συντάσσει προτάσεις και οποιαδήποτε
άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 250/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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