ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 65/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 4953/17-3-17 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Καρφάκη Μαριάννα
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα
Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, στη δικάσιµο στις 7-4-2017,ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο,
κατά του Ξεν. Κτενά που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 12-2-2017 και αριθµό κατάθεσης 31/2017 αίτηση για τη
λήψη ασφαλιστικών µέτρων του Ξενοφώντος Μιχ. Κτενά, η οποία απευθύνεται ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και συζητείται στις 7-4-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ο αιτών µε την απο 7/4/2017αίτηση του κατατείνεται ότι:
Τυγχάνει κατ’ επάγγελµα εµπειροτεχνίτης υδραυλικός και µε αλλεπάλληλες διαδοχικές συµβάσεις
ορισµένου χρόνου που κατάρτιζε µετά του καθού προσλαµβανόταν ως υπάλληλος κάθε φορά για να
παρέχει τις υπηρεσίες
του,µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου κάθε φορά ανανεούµενες,µε την
ιδιότητα υπαλλήλου ∆.Ε υδραυλικών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Ετσι καταρτίσθηκαν µετά του καθού και του ∆ήµου Λευκάδας αλλεπάλληλες διαδοχικές συµβάσεις
από το έτος 2011 έως και το έτος 2016.
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Επειδή περαιτέρω από το έτος 2011 µε συνεχείς ανανεωµένες συµβάσεις προσλαµβάνεται κάθε
φορά ως υδραυλικός ∆..Ε προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του
∆ήµου Λευκάδος, τελών υπο τις εντολές και οδηγίες του καλύπτοντας και εξυπηρετώντας πάγιες και
διαρκείς ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας .
Ως εκ τούτου ζητά να γίνει δεκτή η αίτησή του. Να αναγνωρισθούν προσωρινά για τους λόγους που
αναφέρονται στο ιστορικό οι συµβάσεις εργασίας του ως συµβάσεις αορίστου χρόνου.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει άµεσο έννοµο συµφέρον από την παρούσα υπόθεση.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί από την Οικονοµικής Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας στην
∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία , Μαυρέτα Καρύδη εντολή για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του Ξενοφώντα Κτενά, που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και
συζητείται στις 7-4-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.»
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 οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του Ξενοφώντα Κτενά, που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και
συζητείται στις 7-4-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 65/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

2

