ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 186/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
20031/21.7.14 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».
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
5. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.∆. : : Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του
∆ήµου Λευκάδας προς υποστήριξη της απο 17-10-2013 και αριθµό κατάθεσης
22/2013 έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας κατά της αριθ'99/2013 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας και της Μαρίας Καββαδά του ∆ιονυσίου ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δικάζει σε δεύτερο βαθµό κατά την
δικάσιµο 19-9-2014 σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή η µαταίωση δικάσιµο κατ'
,άρθρο 72 περ.ι του Ν.3852/2010 .
Εισηγήτρια κα Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση, εκτός ηµερήσιας διάταξης του
ανωτέρω θέµατος, προκειµένου η δικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας, µαζί µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, να προβούν σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, για
την προσκόµιση των απαραίτητων για το θέµα, εγγράφων .
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, διάβασε στην
Ο.Ε. την εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής:
«∆υνάµει της αριθ' 99/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ,µεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα:
∆υνάµει της υπ'αριθ΄ΣΟΧ 1/2010Αριθµ.πρωτ.1017/26-4-2010 ανακοίνωση
πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο πρώην ∆ήµος
Ελλοµένου,προκήρυξε προς πλήρωση µεταξύ άλλων και 12 θέσεις εργατών της
ειδικότητας ΥΕ εργατών. Η ενάγουσα Μαρία Καββαδά που ενδιαφερόταν για τη θέση
αυτήν,υπέβαλε αµέσως όλα τα δικαιολογητικά που προέβλεπε η ως άνω
προκήρυξη,και κατατάχθηκε στην 17η θέση της κατηγορίας ΥΕ 16,µολονότι είχε τα
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απαιτούµενα προσόντα, µε αποτέλεσµα να µην προσληφθεί. Κατόπιν τούτου άσκησε
την απο 22-6-2010 ένστασή της ενώπιον του τµήµατος ελέγχου επιλογής
προσωπικού του ΑΣΕΠ, για τον λόγο ότι κατά παράβαση των κείµενων διατάξεων
στην παραπάνω θέση,(άρθρο 5 παρ.1 και 2 του π.δ 164/2004),η επιτροπή του
∆ήµου Ελλοµένου κατέταξε και συµπεριέλαβε στους πίνακες για το προσωπικό ΥΕ
16,υποψηφίους που είχαν συµπληρώσει πάνω απο24 µήνες στον ∆ήµο
Ελλοµένου,µε αποτέλεσµα να αποκλεισθεί η ενάγουσα, ενώ δεν συνέτρεχε κανένα
κώλυµα στο πρόσωπό της. Το τµήµα ελέγχου επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ
έκανε δεκτή την ένσταση της ενάγουσας και ζήτησε απο τον ∆ήµο Ελλοµένου να
διαγράψει τους πίνακες κατάταξης- επιλογής και να εγγράψει σε πίνακες
απορριπτέων
όλους
τους
υποψήφιους,
που
ανέφερε
στο
υπ'αριθµ.πρωτ.1760/23/6/2010 έγγραφο που του είχε αποστείλει, µε αιτιολογία
απόρριψης των αιτήσεων τους <<κώλυµα του π.δ 164/2004 και συνέχισε ....ότι απο
τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόµισε η ενάγουσα διαπιστώθηκε ότι
πρέπει να ανακαταταγεί στην προσήκουσα σειρά του οικείου πίνακα ειδικότητας ΥΕ
εργατών και να προσληφθεί, αφου συγκεντρώνει 30 µονάδες για ένα ανήλικο τέκνο
της και 140 µονάδες για το κριτήριο της εµπειρίας.
Εν συνεχεία υποχρεώνει τον ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλλει στην ενάγουσα
(11.565) µε τους νόµιµους τόκους απο την εποµένη της επίδοσης της αγωγής µέχρι
την εξόφληση
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας ήταν υποχρεωµένος σύµφωνα µε το άρθρο 72 του
Ν.3852/2010 να σκήσει έφεση κατά της ως 'ανω απόφασης που αφορά αποζηµίωση
για παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας.
Επειδή µε την αριθ΄216/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας χορηγήθηκε εντολή προς άσκηση έφεσης κατά της ως άνω 99/2013
απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας
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 υποστήριξη της απο
17-10-2013 και αριθµό κατάθεσης 22/2013 έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας κατά της
αριθ'99/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και της Μαρίας Καββαδά του
∆ιονυσίου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δικάζει σε δεύτερο
βαθµό κατά την δικάσιµο 19-9-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε
νόµιµο µέσο .»
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 στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη
για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς υποστήριξη της από
17-10-2013 και αριθµό κατάθεσης 22/2013 έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας, κατά της
αριθ'99/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και της Μαρίας Καββαδά του
∆ιονυσίου, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δικάζει σε δεύτερο
βαθµό κατά την δικάσιµο 19-9-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε
νόµιµο µέσο .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 185/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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