Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:28/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:192/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 11η του μήνα
Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.25499/
06.9.2013 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».
Στη Συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ο κος Δημήτρης Γαβρίλης, Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής, σύμφωνα με την αρ.1/2013 απόφασής της, λόγω σοβαρού κωλύματος
του Προέδρου κ.Στέλιου Ρόκκου.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έπτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Γαβρίλης Δημήτρης :Αντιπρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σκιαδά Ζωή (αναπ/κό μέλος)
6) Μπραντζουκάκης Νίκος
7) Μαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
14ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.28-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
για παράσταση ενώπιον του
Μον.Πρω/κείου Λευκάδας, σχετικά με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των
σχολικών φυλάκων κατά του Δ.Λευκάδας .
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η απο 12-8-2013 αίτηση ασφάλιστικών μέτρων του
Νικολάου Ανδρουλάκη, Γρηγορίου Θειακού ,Παναγιώτη Κατωπόδη, Μαρίας
Κομπίτση, Δημητρίου Μεσσήνη, Αννας Ροντογιάννη, Σπυρίδωνος Ροντογιάννη
,Περικλή Σκλαβενίτη,Δημητρίου Σολδάτου,Αγλαίας Λάζαρη πρώην Σχολικών
φυλάκων δυνάμει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα:
Οπως προκύπτει απο τα ανωτέρω ,με τις διατάξεις του άρθρου 80 τουν.4172/2013
επιχειρείται η οριζόντια κατάργηση του συνόλου των υπαλληλικών θέσεων της
ειδικότητας των Σχολικών φυλάκων που υπηρετούν στους Δήμους της Χώρας και η
θέση τους σε αργία,χωρίς μάλιστα να προβλέπεται συγκεκριμένο κριτήριο
αξιολόγησης τους, που να αφορά κατά τρόπο γενικό και αντικειμενικό τα τυπικά και

ουσιαστικά προσόντα τους, την απόδοσή τους , τις ικανότητές τους η την
οικογενειακή τους κατάσταση.
Περαιτέρω ζητούν να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
Να υποχρεωθεί ο καθού Δήμος να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους με τους ίδιους
όρους με βάση τους οποίους παρείχαν τις υπηρεσίες τους προς αυτόν, πριν τεθούν
την 24η Ιουλίου 2013 σε διαθεσιμότητα. καταβάλλοντας σε αυτούς το σύνολο (100)%
των νομίμων αποδοχών που ελάμβαναν πριν την ως άνω ημερομηνία και την
έναρξη ισχύος της διάταξης τους άρθρου 80 του ν.4172/2013,μέχρι την έκδοση της
οριστικής απόφασης επι της τακτικής αγωγής που θα ασκήσουν
Να καταδικαστεί ο Δήμος να καταβάλει σε καθέναν απο αυτούς το ποσόν των 200
ευρώ για κάθε ημέρα παραβίασης του αιτηθέντος ασφαλιστικού μέτρου.
Επειδή έχει έννομο συμφέρον ο Δήμος Λευκάδας
υπερασπίσει τα δικαιώματα του,

να παρασταθεί και να

Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να χορηγηθεί επειγόντως εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη να παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο και να αποκρούσει την απο 12/8/2013 αίτηση των πρώην
Σχολικών φυλάκων του Δήμου Λευκάδας που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας
με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώματα του
Δήμου Λευκάδας και τα συμφέροντα του με κάθε νόμιμο μέσο ”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Αντιπρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για
την χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή
δικάσιμο, σχετικά με την από 12/8/13 αίτηση των πρώην σχολικών φυλάκων του
Δήμου.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με πέντε (5) ψήφους υπέρ , έναν (1) κατά του κ.Μπραντζουκάκη και έναν (1) παρών
του κ.Μαργέλη,
χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο
και να αποκρούσει την απο 12/8/2013 αίτηση των πρώην Σχολικών φυλάκων του
Δήμου Λευκάδας
που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας
με
αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων
και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου
Λευκάδας και τα συμφέροντα του με κάθε νόμιμο μέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 192/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Αντιπρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

