Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:36/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:237/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.30209/
21.10.2013 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5)Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σάντα –Μακρή Αικατερ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.36-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για χορήγηση εντολής, για παράσταση
του ∆ήµου Λευκάδας κατά των Ν.Ανδρουλιδάκη κ.λπ. σχολικών φυλάκων,
ενώπιον του Μον.λούς Πρωτοδικείουτ Λευκάδας.
Εισηγ:Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου.

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 8-10-2013 αγωγή του Νικολάου Ανδρουλάκη,
Γρηγορίου Θειακού, Παναγιώτη Κατωπόδη, Μαρίας Κοµπίτση, ∆ηµητρίου Μεσσήνη
,Αννας Ροντογιάννη, Σπυρίδωνος Ροντογιάννη, Περικλή Σκλαβενίτη, ∆ηµητρίου
Σολδάτου, Αγλαίας Λάζαρ, πρώην σχολικών φυλάκων η οποία στρέφεται κατά του
∆ήµου Λευκάδας στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Να αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου ,ότι η προαναφερόµενη στο ιστορικό
της παρούσας αγωγής θέση τους σε διαθεσιµότητα (επι της ουσίας suis generic
καταγγελία της σύµβασης υπο προθεσµία) είναι άκυρη,ως καταφανώς αντιβαίνουσα
στις διατάξεις του Συντάγµατος, των νόµων και του συµβατικού χαρακτήρα της
σχέσης που τους συνέδεε µε τον αντίδικο ∆ήµο, κατά τα αναλυτικώς και
συγκεκριµένως διαλαµβανόµενα στο ιστορικό της παρούσας αγωγής.
Να κηρυχθεί για τους λόγους αυτούς η ίδια διαθεσιµότητα-καταγγελία της σύµβασης
που τους συνέδεε µε τον αντίδικο ∆ήµο ως άκυρη.

Να υποχρεωθεί ο αντίδικος ∆ήµος 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 παραπάνω ηµεροµηνία και την
έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 80 του ν.4172/2013
Επειδή η ως άνω υπόθεση έχει βαρύνουσα σηµασία για τα οικονοµικά συµφέροντα
του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγούµαι να χορηγηθεί στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη
,εντολή για παράσταση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά της απο 8-10-2013 αγωγής του Νικολάου
Ανδρουλάκη κλπ.πρώην Σχολικών φυλάκων κατά την δικάσιµο της 15/11/2013 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα
του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια
ήθελε απαιτηθει» .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για τη
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου , για παράσταση του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή, στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη , για
παράσταση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
και κατά της απο 8-10-2013 αγωγής του Νικολάου Ανδρουλάκη κλπ. πρώην
Σχολικών φυλάκων ,κατά την δικάσιµο της 15/11/2013 η σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθει.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 237/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

