ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 12ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 83/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µήνα Μαρτίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 4559/8-3-19 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Καρφάκη Μαριάννα
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4
Καββαδάς Θωµάς
5
6
7
8
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Περδικάρης Αθανάσιος
Σέρβος Κων/νος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
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ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό της ∆ικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτας
Ν.Καρύδη,για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατά
της αγωγής η οποία εισάγεται µε τη διαδικασία των εργατικών διαφορών της Πατήλα Ιωάννας του Γρηγορίου,
Τάσιου ∆έσποινας του Σπυρίδωνος, Σάλλιαρη Μαρίας του Χρυσόστοµου, Θεοχάρη Αννέτας του Σπυρογιάννη,
Μικρώνη Χαράς του ∆ηµητρίου, Ξανθάκη Χαρίκλειας του Χρύσανθου, Λιβιτσάνου Νίκης του Iωάννη,
Βασιλοπούλου Σπυριδούλα του Γεωργίου, Σκιαδά Ζαχαρούλα του Γεωργίου κατά την δικάσιµο στις 8-4-2019 ή
σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο σύµφωνα µε το αρθρο72 /3852/2010.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Σχετικά µε παράσταση της δικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτας Ν.Καρύδη κατά την δικάσιµο
στις 8/4/2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο του Ειρηνοδικείου Λευκάδας προς
απόκρουση της αγωγής εργατικών διαφορών των: Πατήλα Ιωάννας του Γρηγορίου, Τάσιου ∆έσποινας του
Σπυρίδωνος, Σάλλιαρη Μαρίας του Χρυσόστοµου, Θεοχάρη Αννέτας του Σπυρογιάννη, Μικρώνη Χαράς του
∆ηµητρίου, Ξανθάκη Χαρίκλειας του Χρύσανθου, Λιβιτσάνου Νίκης του Iωάννη, Βασιλοπούλου Σπυριδούλα του
Γεωργίου, Σκιαδά Ζαχαρούλα του Γεωργίου, εργαζοµένων στους παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Λευκάδας που
στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας στην οποία µεταξύ άλλων περιέχονται τα ακόλουθα:
Ότι δήθεν µε τις διατάξεις των ν.3833/2010,3845/2010,4002/2011 και 4093/2012, σηµειώνονται
περιορισµοί της συλλογικής αυτονοµίας όσον αφορά τους όρους αµοιβής των εργαζοµένων τόσο στον στενό
όσο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου δικαίου η µε σχέση ιδιωτικού δικαίου. Ότι
προσκρούει στην Συνταγµατική υποχρέωση σεβασµού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, στις αρχές της
ισότητας και της αναλογικότητας, στην προστασία της εργασίας, συνιστά δε αδικαιολόγητη και αντισυνταγµατική
ρύθµιση µε την οποία προσβάλλεται ο πυρήνας και µαταιώνεται το σχετικό περιουσιακό δικαίωµα για την
καταβολή τους και κατά συνέπεια, οι επίµαχες ρυθµίσεις αντίκεινται προδήλως στις προαναφερόµενες
Συνταγµατικές διατάξεις τις οποίες κατάφωρα παραβιάζουν και δηµιουργεί, πρόδηλη αντισυµβατότητα προς τις
διατάξεις των άρθρων 25 παρ.1,22 παρ.4 και 2 παρ.1 του Συντ/τος αλλά και του άρθρου 1,του Πρώτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α.
Περαιτέρω ζητούν να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος να καταβάλλει το ποσό των 2000,00 ευρώ σε
κάθε µία εξ αυτών νοµιµότοκα, ήτοι δώρο Πάσχα των ετών 2017, 2018, δώρο Χριστουγέννων ετών 2017, 2018
και τρίτον επίδοµα αδείας 2017, 2018
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Επειδή ο δήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί στην ως άνω 8-4-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή η µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας για να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να αποκρούσει µε
κάθε νόµιµο τρόπο την αριθ’3/2019 αγωγή των εργατικών διαφορών των: Πατήλα Ιωάννας του Γρηγορίου,
Τάσιου ∆έσποινας του Σπυρίδωνος, Σάλλιαρη Μαρίας του Χρυσόστοµου, Θεοχάρη Αννέτας του Σπυρογιάννη,
Μικρώνη Χαράς του ∆ηµητρίου, Ξανθάκη Χαρίκλειας του Χρύσανθου, Λιβιτσάνου Νίκης του Iωάννη,
Βασιλοπούλου Σπυριδούλα του Γεωργίου, Σκιαδά Ζαχαρούλα του Γεωργίου που στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας και µε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί, προς το συµφέρον αυτού.»
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 στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί στην ως άνω 8-4-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή η µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας για να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ήτοι να αποκρούσει µε
κάθε νόµιµο τρόπο την αριθ’3/2019 αγωγή των εργατικών διαφορών των: Πατήλα Ιωάννας του Γρηγορίου,
Τάσιου ∆έσποινας του Σπυρίδωνος, Σάλλιαρη Μαρίας του Χρυσόστοµου, Θεοχάρη Αννέτας του Σπυρογιάννη,
Μικρώνη Χαράς του ∆ηµητρίου, Ξανθάκη Χαρίκλειας του Χρύσανθου, Λιβιτσάνου Νίκης του Iωάννη,
Βασιλοπούλου Σπυριδούλα του Γεωργίου, Σκιαδά Ζαχαρούλα του Γεωργίου που στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας και µε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί, προς το συµφέρον αυτού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 83/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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