ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 41/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 320/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 4 του μήνα Δεκεμβρίου
του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 25650/30-11-2015 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 19ο της ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθμ.57/2012 αμετάκλητη απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, Δικηγόρος Δήμου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την γνωμοδότηση
της δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μας η αριθ' 57/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας η
οποία εκδικάσθηκε σε δεύτερο βαθμό και εκδόθηκε μεταξύ των διαδίκων αφενός Δήμου Λευκάδας
ως καθολικού διαδόχου της πρώην Κοινότητας Καλάμου και αφετέρου της εφεσιβλήτης Βασιλικής
Φερεντίνου, δυνάμει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα: Απο την επανεκτίμηση όλων των εγγράφων
που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν , έστω και αν δεν κατονομάζονται ένα προς
ένα , αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :
Η ενάγουσα απασχολούνταν κατά το επίδικο χρονικό διάστημα στην πρώην Κοινότητα Καλάμου και
ήδη Δήμο Λευκάδας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, χωρίς να έχει λάβει
το υπο κρίση επίδομα ειδικής παροχής, γεγονότα που συνομολογούνται και απο το εναγόμενο νομικό
πρόσωπο . Συνεπώς , δικαιούται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε,
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για το χρονικό διάστημα απο 1-1-2007 έως 31-12-2008 το συνολικό ποσό των 4.928 ευρώ (176 ευρώ
μηνιαίως επι 28 μήνες συμπεριλαμβανομένων δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδομάτων
αδείας των δύο αυτών ετών), και για το χρονικό διάστημα απο 1-1-2009 έως 30-9-2009 το συνολικό
ποσό των 176 ευρώ (176 € μηνιαίως χ 10 μήνες, συμπεριλαμβανομένων του δώρου Πάσχα και
επιδόματος αδείας του έτους αυτού),συνολικά δηλαδή του οφείλεται το ποσό των 6.688 ευρώ. Κατά
συνέπεια , το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο δέχθηκε τα προαναφερόμενα και στην συνέχεια
έκανε εν μέρει δεκτή την απο 12-10-2009 αγωγή της εφεσίβλητης ,ορθά εκτίμησε τα αποδεικτικά
στοιχεία που είχαν προσκομισθεί σ'αυτό ,αλλά και το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και συνεπώς οι
λόγοι της υπο κρίση εφέσεως με τους οποίους το εκκαλούν υποστηρίζει το αντίθετο, πρέπει να
απορριφθούν ως αβάσιμοι .
Κατ' ακολουθίαν υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό 6.668 ευρώ
και την δικαστική δαπάνη ύψους 300 ευρώ.
Περαιτέρω αν και επιδόθηκε στο Δήμο Λευκάδας όμως επιδόθηκε μετά την εκπνοή των τριών ετών
και η ως άνω απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη, ως εκ τούτου δεν επιδέχεται κανένα άλλο ένδικο
μέσο, ούτε και αυτό της αναίρεσης διότι έχουν παρέλθει απο την ημερομηνία της δημοσίευσης της
απόφασης τρία χρόνια ,σχετ,το άρθρο 564 του Κ.Πολ.Δικον.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι προς την οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας , ότι δεν υπάρχουν λόγοι για να
ασκηθεί αίτηση αναίρεσης συνεπώς αφού η ως άνω διαφορά έχει καταστεί αμετάκλητη πρέπει να
καταβληθεί το ως άνω ποσό .»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει αίτηση αναίρεσης από την δικηγόρο, και να
διερευνηθεί διοικητικά η καθυστέρηση της επίδοσης της απόφασης.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στην Δικηγόρο Δήμου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, να καταθέσει αίτηση αναίρεσης
κατά της αρ. 57/2012 αμετάκλητης απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Να διερευνηθεί διοικητικά η καθυστέρηση της επίδοσης της απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 320/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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