Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:34/2012 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:289/2012
Σηελ Λεπθάδα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ
κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.00κ.κ., ήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση.
30021/16.11.2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε
λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έμη (6) κέιε, άξρηζε ε Σπλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΔ
1]ΔιεπζέξηνοΑξαβαλήο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3) άληα-Μαθξή Αηθ.
4) Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο
5)Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο
6)Μαξγέιεο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ
Γαδήο Αλαζηάζηνο
Πεληεζπίηεο Νίθνο
Γαβξίιεο Γεκήηξεο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα.
Σάληα Δπηπρία, Υπάιιειν Γήκνπ Λεπθάδαο.
8ν ΘΔΜΑ Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.34-2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα νξηζκό δηθεγόξνπ, γηα παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ
ζηε δηθάζηκν ηεο 5/12/12 θαηα αγωγήο πξώελ
ππαιιήιωλ κε STAGE ηνπ Γ.Λεπθάδαο.
Δηζεγεη:θα.Μαπξέηα Καξύδε-δηθεγόξνο Γήκνπ

Ζ Δηζεγήηξηα αλέθεξε ηα παξαθάησ:
“ Πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία κνπ ε απν 28/12/2011 αγσγή ηεο Πξεβεδάλνπ
Σππξηδνύιαο
Τακπηδύγνπ
Αζεκίλαο
,Σηεξγίνπ
Αλαζηαζίαο,
Σηακαηέινπ
Μαξηάλλαο,Εόγγνπ Γεσξγίαο θαη Σνιδάηνπ Διέλεο θαηά ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο θαη
ηνπ Οξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ ε νπνία απεπζύλεηαη ελώπηνλ
ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ θαη εθδηθάδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ησλ Δξγαηηθώλ
δηαθνξώλ.
Οη σο άλσ θαηαηείλνληαη όηη πξνζειήθζεζαλ απν ηνλ δεύηεξν ησλ ελαγνκέλσλ
ΟΑΔΓ θαη απαζρνιήζεθαλ ζηνλ πξώην ησλ ελαγνκέλσλ ,νη ηέζεξηο πξώηνη ζηνλ
πξώελ Γήκν Λεπθάδαο θαη νη 5ε θαη 6ε απν ηηο ελάγνπζεο απαζρνιήζεθαλ ζηνλ
πξώελ Γήκν Απνιισλίσλ. Οιεο σο δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαζεκεξηλώο παξά ηνλ
ραξαθηεξηζκό ηνπο δήζελ σο θαηαξηηδνκέλσλ,θαζώο νη πξνζιήςεηο ηνπο έιαβαλ
ρώξα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο αλέξγσλ
ζηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α'θαη Β' ΒΑΘΜΟΥζηελ πξαγκαηηθόηεηα

απαζρνιήζεθαλ απν ηνλ πξώην ησλ ελαγνκέλσλ Γήκν γηα ηελ θάιπςε δήζελ
πάγησλ θαη δηαξθώλ αλαγθώλ ηνπ.
Πεξαηηέξσ ΑΝΑΕΖΤΟΎΝ λα θαηαδηθαζζνύλ νη ελαγόκελνη σο επζπλόκελνη εηο
νιόθιεξν λα θαηαβάιινπλ ζηελ θαζεκία απν ηίο ελάγνπζεο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλαθέξνπλ ζην ηζηνξηθό ηεο αγσγήο σο δηαθνξέο δεδνπιεπκέλσλ απνδνρώλ,άιισο
θαη όισο επηθνπξηθά σο απνδεκίσζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αδηθαηνιόγεηνπ
πινπηηζκνύ,γηα ηα επίδηθα ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ην λόκηκν ηόθν απν ηόηε πνπ ην
θνλδύιην θαηέζηε ιεμηπξόζεζκν θαη απαηηεηό κέρξη ηελ νινζρεξή εμόθιεζή
ηνπο,αιισο κε ην λόκηκν ηόθν απν ηεο επηδόζεσο ηεο αγσγήο ηνπο κέρξη ηελ
νινζρεξή εμόθιεζή ηνπο, ηα αθόινπζα πνζά.
1) Γηα ηελ Πξεβεδάλνπ Σππξηδνύια ην πνζόλ ησλ 9.017,00 επξώ
2) Γηα ηελ Τακπηδύγνπ Αζεκίλα ην πνζόλ ησλ 15.261,00 επξώ
3) Γηα ηελ Σηεξγίνπ Αλαζηαζία ην πνζόλ ησλ 17.298,00 επξώ
4) Γηα ηελ Σηακαηέινπ Μαξηάλλα ην πνζόλ 12.401,00 επξώ
5) Γηα ηελ Εόγγνπ Γεσξγία ην πνζόλ ησλ 13.385,00 επξώ
6) Γηα ηελ Σνιδάηνπ Διέλε ην πνζόλ ησλ 13.394,00 επξώ
Δπεηδή ε σο άλσ δηαθνξά εθδηθάδεηαη ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ θαηά ηε
δηζθάζηκ,ν ηεο 5εο Γεθεκβξίνπ 2012 κε ηε λ δηαδηθαζία ησλ εξγαηηθώλ δηαθνξώλ.
Δπεηδή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο .
Δπεηδή απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζην εξγαηηθό δίθαην.
Δπεηδή ν Κσζηαληίλνο Καηεθόξεο δηαζέηεη απηά ηα πξνζόληα. εηζεγνύκαη όηη
πξέπεη λα ρνξεγεζεί εληνιή γηα λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο
,θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απν 28/12/2011 θαη αξηζκό θαηάζεζεο 2954/2011 Αγσγήο
ησλ Πξεβεδάλνπ Σππξηδνύιαο, Τακπηδύγνπ Αζεκίλαο, Σηεξγίνπ Αλαζηαζίαο,
Σηακαηέινπ Μαξηάλαο, Εόγγνπ Γεσξγίαο θαη Σνιδάηνπ Διέλεο ε νπνία ζηξέθεηαη
θαηά ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο θαη θαηά ηνπ ΟΑΔΓ θαη εθδηθάδεηαη θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο
5εο Γεθεκβξίνπ ζην Δηξελνδηθείν Αζελώλ κε ηελ δηαδηθαζία ησλ Δξγαηηθώλ
δηαθνξώλ κε αξηζκό πηλαθίνπ 1 , ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηπρόλ κεη'αλαβνιή
δηθάζηκν ,ζηνλ Κώζηα Καηεθόξε δηθεγόξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Αζελώλ, ν
νπνίνο έρεη εμεηδηθεπκέλε γλώζε ζην Δξγαηηθό Γίθαην , λα παξαζηαζεί λα
εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Λεπθάδαο , λα θαηαζέηεη πξνηάζεηο ππνκλήκαηα ε
νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα ήζειε απαηηεζεί ελώπηνλ ηνπ σο άλσ
Γηθαζηεξίνπ ζηηο 5/12/2012 ε ζε νπνηαδήπνηε κεη'αλαβνιή ζπδήηεζε θαη λα
ππνζηεξίμεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε ηξόπν “.
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα λα ρνξεγεζεί εληνιή
ζηνλ Κώζηα Καηεθόξε δηθεγόξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Αζελώλ, ν νπνίνο έρεη
εμεηδηθεπκέλε γλώζε ζην Δξγαηηθό Γίθαην , λα παξαζηαζεί λα εθπξνζσπήζεη ην
Γήκν Λεπθάδαο, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε.
Ζ Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ην Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο ,
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,

νκόθωλα

απνθαζίδεη

Αλαζέηεη ζηνλ Κώζηα Καηεθόξε δηθεγόξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Αζελώλ, ν
νπνίνο έρεη εμεηδηθεπκέλε γλώζε ζην Δξγαηηθό Γίθαην,
λα ππεξαζπίζεη ηα
δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο ,θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απν 28/12/2011 θαη αξηζκό
θαηάζεζεο 2954/2011 αγσγήο
ησλ Πξεβεδάλνπ Σππξηδνύιαο, Τακπηδύγνπ
Αζεκίλαο, Σηεξγίνπ Αλαζηαζίαο, Σηακαηέινπ Μαξηάλαο, Εόγγνπ Γεσξγίαο θαη

Σνιδάηνπ Διέλεο ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο θαη θαηά ηνπ ΟΑΔΓ
θαη εθδηθάδεηαη θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 5εο Γεθεκβξίνπ ζην Δηξελνδηθείν Αζελώλ κε
ηελ δηαδηθαζία ησλ Δξγαηηθώλ δηαθνξώλ , κε αξηζκό πηλαθίνπ 1 , ε ζε νπνηαδήπνηε
άιιε ηπρόλ κεη'αλαβνιή δηθάζηκν ,λα παξαζηαζεί λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν
Λεπθάδαο , λα θαηαζέηεη πξνηάζεηο ππνκλήκαηα ε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζηηθή
ελέξγεηα ήζειε απαηηεζεί ελώπηνλ ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ ζηηο 5/12/2012 ε ζε
νπνηαδήπνηε κεη'αλαβνιή ζπδήηεζε θαη λα ππνζηεξίμεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ
Γήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν ηξόπν.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 289/2012
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ

