ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 306/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 30833/1.12.2014 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος (αναπληρωµ.)
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Καρφάκη Μαριάννα
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, αναπληρώνει τον κ. Κούρτη Γεώργιο, ο οποίος παραιτήθηκε από
δηµοτικός σύµβουλος και κατά συνέπεια και από µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 8ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, κατά
προσφυγής Θωµά Βουκελάτου κλπ. δηµοτικών υπαλλήλων πρώην ∆ήµου Σφακιωτών, ενώπιον του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη δικάσιµο της 14/1/2015.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’896/2014 κλήση του ως άνω ∆ικαστηρίου και αριθµό
πινακίου 67 ,αγωγής του Θωµά Βουκελάτου, Νικόλαου Γληγόρη, Ιωαννη Γράψα ,Σωτήρη Λάζαρη,
Μιχαήλ Λάζαρη, Θεοφάνη Μικρούλη, Ευστάθιου Παπαδόπουλου , δηµοτικών υπαλλήλων η οποία
στρέφεται κατά του πρώην ∆ήµου Σφακιωτών
Οι ως άνω δηµοτικοί υπάλληλοι διατείνονται ότι δήθεν δυνάµει της αρχής της ισότητας του άρθρου
4 παρ.1 του Συντάγµατος υπο την έκφανση της ίσης µεταχειρήσεως των διοκουµένων και εφόσον
δεν υφίσταται αποχρών λόγος δηµοσίου συµφέροντος που να καθιστά δικαιολογηµένη και ανεκτή
την διαφοροποίηση τους απο τους ρητώς αναγνωρισµένους ως δικαιούχους υπαλλήλους,
επιβάλλεται η επέκταση του κανονιστικού περιεχοµένου των ΚΥΑ για την χορήγηση της πρόσθετης
αµοιβής των 176 ευρώ σε αυτούς ως υπαλλήλους του εναγόµενου ΟΤΑ, καθώς πληρούν την
προϋπόθεση απολήψεως της , ήτοι την υπαγωγή στο ενιαίο µισθολογικό σύστηµα του Ν.2470/1997.
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Οτι δήθεν δικαιούνται να λάβουν αυτήν αναδροµικώς και συγκεκριµένα απο 1-1-2007 µέχρι 31-122009 το συνολικό ποσό 7.392 ευρώ στον καθένα απο τους πιο πάνω , νοµιµοτόκως απο το τέλος
κάθε µήνα που η περιοδικά καταβαλλόµενη, επίδικη µηνιαία παροχή, έγινε αυτοτελώς απαιτητή
µέχρις εξοφλήσεως.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, να παρασταθεί στην ως άνω 14-1-2014, ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου , µεταβατικού Λευκάδας και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας, κατά της αριθ'254/2009 αγωγής των ως άνω εναγόντων, να καταθέτει υποµνήµατα
πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί 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,
- Το γεγονός ότι η απόκρουση της ανωτέρω προσφυγής, δυνάµει του Ν.
3463/2006 (Κ∆∆) είναι υποχρεωτική, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί στην ως
άνω 14-1-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ενώπιον του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου , µεταβατικού Λευκάδας και να υπερασπίσει τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, κατά της αριθ'254/2009 αγωγής των ως άνω εναγόντων, να
καταθέτει υποµνήµατα πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί µε κάθε νόµιµο µέσο .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 306/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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