Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:34/2012 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:291/2012
ηελ Λεπθάδα θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ
κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.00κ.κ., ήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ 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
Δηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έμη (6) κέιε, άξρηζε ε πλεδξίαζε .
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

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θα.
άληα Επηπρία, Τπάιιειν Δήκνπ Λεπθάδαο.
10ν ΘΔΜΑ
Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.34-2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ρνξήγεζε εληνιήο ζηε δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ, γηα
παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λεπθάδαο, θαηά ηε δηθάζηκν ζηηο
26/11/12 θαηά ηεο Μαξίαο Καββαδά .
Δηζεγεη:θα.Μαπξέηα Καξύδε-δηθεγόξνο Γήκνπ

Η Εηζεγήηξηα αλέθεξε ηα παξαθάησ:
“
Πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία κνπ ε απν 12 Μαξηίνπ 2012 αγσγή ηεο Μαξίαο
Καββαδά θαηά ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο σο εηδηθνύ δηαδόρνπ ηνπ πξώελ Δήκνπ
Ειινκέλνπ,ην αίηεκα ηεο σο άλσ αγσγήο είλαη όηη: ν πξώελ Δήκνο Ειινκέλνπ, κε
ηελ ππ'αξηζ'ΟΥ 1/2010 αξηζ' πξση.1017/26/4/2010) αλαθνίλσζή πξόζιεςεο
πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ πξνθήξπμε πξνο πιήξσζε
κεηαμύ άιισλ θαη δώδεθα (12) ζέζεηο εξγαηώλ ηεο εηδηθόηεηαο ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ.
ηνλ σο άλσ δηαγσληζκό απηό ζπκκεηείρε θαη ε ελάγνπζα θαη ππέβαιιε
πξνζεθόλησο ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά ηεο.Μεηά απν επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ
,ζπληάρζεθαλ νη νηθείνη πίλαθεο θαη απηή κε βάζε ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο
θαηαηάρζεθε ζηελ 17ε ζέζε θαηεγνξίαο ΤΕ 16 ,κε απνηέιεζκα λα κελ πξνζιεθζεί.
Κηόπηλ ηνύηνπ άζθεζε ηελ απν 22/6/2010 έλζηαζή ηεο ελώπηνλ ηνπ Σκήκαηνο
ειέγρνπ Επηινγήο Πξνζσπηθνύ ηνπ ΑΕΠ,γηα ηνλ ιόγν όηη θαηά παξάβαζε ησλ
θείκελσλ δηαηάμεσλ (άξζξν 5 παξ.1 θαη 2 ηνπ π.δ 164/2004) ε Επηηξνπή θαηέηαμε
θαη ζπκπεξηέιαβε ζηνπο πίλαθεο γηα ην πξνζσπηθό ΤΕ 16,ππνςεθίνπο πνπ είραλ

ζπκπιεξώζεη πάλσ απν 24 κήλεο ζηνλ Δήκν Ειινκέλνπ κε απνηέιεζκα λα
απνθιεηζζεί αλ θαη δήζελ δελ ζπλέηξερε ζην πξόζσπό ηεο θαλέλα θώιπκα.
Πεξαηηέξσ , θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 105 ΕηζΝΑΚ,γηα παξάλνκεο πξάμεηο θαη
παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ δεκνζίνπ,θαηά ηελ άζθεζε ηεο δεκόζηαο εμνπζίαο
πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, ην δεκόζην ελέρεηαη ζε απνδεκίσζε,εθηόο αλ ε πξάμε ε ε
παξάιεηςε έγηλε θαηά παξάβαζε δηάηαμεο πνπ ππάξρεη γηα ράξε ηνπ γεληθνύ
ζπκθέξνληνο. Καη'αθνινπζίαλ ησλ σο άλσ δεηά λα ππνρξεσζεί ν ελαγόκελνο Δήκνο
λα θαηαβάιιεη ην πνζό ησλ δέθα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ εμήληα πέληε επξώ
θαη νγδόληα ηέζζεξα ιεπηά,κε ην λόκηκν ηόθν απν ηε επνκέλε εκέξα απν ηελ
επίδνζε ηεο παξνύζαο αγσγήο κέρξη ηελ νινζρεξή εμόθιεζε.
Επεηδή ν Δήκνο Λεπθάδαο σο δηάδνρνο αξρή ηνπ πξώελ Δήκνπ Ειινκέλνπ έρεη
έλλνκν ζπκθέξνλ λα απνθξνύζεη ηελ σο άλσ αγσγή κε θάζε λόκηκν κέζν.
Δηζεγνύκαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο
λα δνζεί άκεζα εληνιή ζηε Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα
παξαζηαζεί θαη λα εθπξνζσπήζεη ην Δήκν Λεπθάδαο ελώπηνλ ηνπ Εηξελνδηθείνπ
Λεπθάδαο θαηά ηελ σο άλσ δηθάζηκν ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη'αλαβνιή δηθάζηκν
θαηά ηεο σο άλσ απν 12/3/2012 θαη αξηζκό θαηάζεζεο 21/2012 αγσγήο ηεο Μαξίαο
Καββαδά θαη ελ γέλεη λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε
λόκηκν κέζν “.
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Επηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα λα ρνξεγεζεί εληνιή
ζηε Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, λα παξαζηαζεί θαη λα εθπξνζσπήζεη ην Δήκν
Λεπθάδαο ελώπηνλ ηνπ Εηξελνδηθείνπ Λεπθάδαο θαηά ηελ σο άλσ δηθάζηκν ε ζε
νπνηαδήπνηε άιιε κεη'αλαβνιή δηθάζηκν θαηά ηεο σο άλσ απν 12/3/2012 θαη αξηζκό
θαηάζεζεο 21/2012 αγσγήο ηεο Μαξίαο Καββαδά θαη ελ γέλεη λα ππεξαζπίζεη ηα
δηθαηώκαηα ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν κέζν.
Η Επηηξνπή 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

Υνξεγεί εληνιή ζηε Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, θα.Μαπξέηα Καξύδε, λα
παξαζηαζεί θαη λα εθπξνζσπήζεη ην Δήκν Λεπθάδαο ελώπηνλ ηνπ Εηξελνδηθείνπ
Λεπθάδαο θαηά ηελ σο άλσ δηθάζηκν ζηηο 26/11/12, ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε
κεη'αλαβνιή δηθάζηκν θαηά ηεο σο άλσ απν 12/3/2012 θαη αξηζκό θαηάζεζεο
21/2012 αγσγήο ηεο Μαξίαο Καββαδά θαη ελ γέλεη λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα
ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο κε θάζε λόκηκν κέζν.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 291/2012
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ

