Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:29/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:204/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 20η του μήνα
Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.26512/
16.9.2013 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μαργέλης Γιώργος
Γαβρίλης Δημήτρης
Μπραντζουκάκης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.29-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο , για
παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τη δικάσιμο στις 17-10013, σχετικά με αίτηση Θωμά Κατωπόδη ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή
δικάσιμο .
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Ο Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η απο 29-1-2013 πράξη του Συμβουλίου
της
Επικρατείας με προσαρτώμενη την αίτηση ακύρωσης του Θωμά Κατωπόδη ,
δυνάμει της οποίας μεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ο ως άνω αιτών είναι μόνιμος δημοτικός υπάλληλος με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου,του Δήμου Λευκάδας, κατηγορίας ΤΕ 5,κλάδος τοπογράφων μηχανικών.Οι
προσβαλλόμενες διατάξεις του άρθρου θίγουν την υπηρεσιακή του κατάσταση,διότι
δυσχεραίνουν εξαιρετικά τη δυνατότητα να επιλεχθεί σε θέση Προισταμένου των
οργανικών μονάδων
του Δήμου Λευκάδας, στις οποίες οι διατάξεις αυτές
αναφέρονται. Οι διατάξεις αυτές είναι παράνομες διότι πρώτον ,έχουν θεσπισθεί
χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση καθόσον καθορίζουν και το κριτήριο επιλογής για
τη θέση Προισταμένου και, δεύτερον ,αντιτίθενται στο ανώτερης τυπικής ισχύος
άρθρο πρώτο του ν.3839/2010 άρθρο 84 παρ.2 και 3 ΥΚ).
Σύμφωνα με τα πιο πάνω και τον νέο Οργανισμό,στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Καλλικρατικού Δήμου Λευκάδας ,προίσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ

Πολιτικών Μηχανικών η ΠΕ Χημικών Μηχανικών και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών και
εν ελλείψει TE Mηχανικών Πολιτικών η ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών η
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών η ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών η ΤΕ
Τεχνολόγων Μηχανικών η ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών.
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς υπεράσπιση των νομίμων
δικαιωμάτων αυτού.
Επειδή ο Κώστας Κατηφόρης Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έχει
εξειδικευμένες γνώσεις στο Διοικητικό δίκαιο
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να χορηγηθεί εντολή στο Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη
να παρασταθεί ενώπιον του Γ' Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας κατά την ως άνω δικάσιμο 17/10/2013 η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο και να αποκρούσει την απο 11/06/2012 αίτηση ακυρώσεως
του Θωμά Κατωπόδη η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας η οποία
καταχωρήθηκε στο σχετικό βιβλίο του Γ΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
με αριθμό 3723/2012 και κατά της αριθ'2327/29/3/2012 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου να συντάσσει υπομνήματα πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί για τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και
εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτού με κάθε νόμιμο μέσο» .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
ανάθεση της παραπάνω υπόθεσης στον δικηγόρο του Δικ.Συλλόγου Αθηνών
,Κων/νο Κατηφόρη, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στο
Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Κώστα
Κατηφόρη ,
να παρασταθεί ενώπιον του Γ' Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας κατά την ως άνω δικάσιμο 17/10/2013 η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο και να αποκρούσει την απο 11/06/2012 αίτηση ακυρώσεως
του Θωμά Κατωπόδη., η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, η οποία
καταχωρήθηκε στο σχετικό βιβλίο του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
με αριθμό 3723/2012 και κατά της αριθ'2327/29/3/2012 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου ,να συντάσσει υπομνήματα πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί για τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας και
εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτού με κάθε νόμιμο μέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 204/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

