ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 43/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 323/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 18η
του µήνα
∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 31853/12.12.2014 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) 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. Σταµατέλου ∆ήµητρα
7.
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Καρφάκη Μαριάννα
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 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε ∆ικηγόρο για άσκηση η µη έφεσης κατά της αριθ' 26/2013
απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας , σύµφωνα µε το αρθρο72 Ν3852/2010.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Η Οικονοµική Επιτροπή, οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του
θέµατος, διότι εκπνέει η προθεσµία υποβολής για άσκηση έφεσης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στην
επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
« Περιήλθε εις γνώσιν µας η αριθ’26/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας δυνάµει της
οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Οι ενάγοντες Σπυρίδων Αρέθας , 2) Αναστάσιος Κοντοµίχης , 3)Αγγελος Παπαδόπουλος , 4)
Θεόδωρος Γαντζίας, 5) Παναγιώτης Γαρύφαλος, 6) Γεώργιος Αργύρης , 7) Νικόλαος Ανδρουλάκης
, 8) Γεωργία Χαλικιοπούλου ,9) Περικλής Σλαβενίτης , 10) Θεοδώρα Καραβία , 11) Παναγιώτης
Κατωπόδης, 12) Νικολέτα Κονιδάρη ,13) ∆ηµήτριος Σολδάτος, 14) Σπυρίδων Ροντογιάννης, 15)Η
Αγλαία Λάζαρη,16) Γρηγόρης Θειακός,17) Αννα Ροντογιάννη , 18) ∆ηµήτριος Μεσσήνης 19) Μαρία
Κοµπίτση, 20) Αννα Κότσιφα, 21) Παναγιώτης Σταµατέλος, 22) Επαµεινώνδας Κανέλλος, 23)
Θωµάς Μαρινάκης, 24) Σπυρίδων Καββαδάς του ∆ηµητρίου, 25) Αγγελική Γλένη, 26) Παντελής
Γληγόρης, δηµοτικοί υπάλληλοι του ∆ήµου Λευκάδας, άσκησαν την απο 28-12-2011 αγωγή τους
κατά του ∆ήµου Λευκάδας και ζητούσαν να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Λευκάδας για την πρόσθετη

1

µηνιαία µισθολογική παροχή να τους καταβάλει σε έκαστο απο τους ενάγοντες το ποσό των 7392
ευρώ , για τα έτη 2009 και απο 1-1-2011 µέχρι 31-12- 2011.
Ωστόσο εφόσον οι ανωτέρω ενάγοντες κατατάχθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις µετά την 1-1-2004
και συγκεκριµένα περί το έτος 2006 δεν διατηρούσαν ενεργή αξίωση ούτε µέχρι 31-12-2003 ούτε
µέχρι 31-12-2004, ώστε να λάβουν την ειδική αυτή παροχή της προσωπικής διαφοράς των άρθρων
24 του ν. 3205/2003 και 2 του ν.3336/2005.
Αντίθετα δικαιούνται να λάβουν την πρόσθετη αυτή µηνιαία παροχή οι εξ πρώτοι τω εναγόντων και
στην εικοστή πέµπτη των εναγόντων
Συνεπώς υποχρεώνεται ο ∆ήµος Λευκάδας να καταβάλει σε ένα έκαστο των εξι πρώτων εναγόντων
και στην εικοστή πέµπτη εξ αυτών το ποσόν των 5.960,53 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο απο την επίδοση
της αγωγής έως την εξόφληση
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο διότι εκπνέει η προθεσµία της άσκησης
της έφεσης, διότι η αριθ'26/2013 απόφαση επιδόθηκε στον ∆ήµο Λευκάδας στις 4-12-2014.
Επειδή ο ∆ηµος Λευκάδας είναι υποχρεωµένος εκ του κώδικος ∆ήµων και Κοινοτήτων να ασκήσει
έφεση κατα της ως άνω αριθ'26/2013 απόφασης και της δέκατης τρίτης ενάγουσας, βλεπ.άρθρο 103
του Κ.∆.Κ και 72 του Ν.3852/2010
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας για άσκηση έφεσης κατά της αριθ'26/2013
απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που
δικάζει σε δεύτερο βαθµό και να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας 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 στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση
έφεσης κατά της αριθ' 26/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, που δικάζει σε δεύτερο βαθµό και να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα
του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 323/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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