Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:5/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφ:27/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 2 του
μήνα Mαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.4806/25.2.2011
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2]Ζουριδάκης Ευτύχιος
3]Αναστάσιος Γαζής
4]Νικόλαος Πεντεσπίτης
5]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
6]Ανδρέας Αραβανής
7] Νικόλαος Μπραντζουκάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος
2.Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας
ΘΕΜΑ 1ο : εντός της Η.Δ. της αριθ.5-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
«Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη
Δικηγόρο του Δήμου κ. Μαυρέτα Καρύδη για την παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, κατά την 4/3/11 με τη διαδικασία των εργατικών διαφορών σχετικά
με την υπόθεση Ακριβής Κοντομίχη».
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Αραβανής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της Η.Δ. διάβασε την εισήγηση της
Δικηγόρου του Δήμου:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου η από 26/1/2011 κλήση της Ακριβής Κοντομίχη κατά
του Δήμου Λευκάδας ,για εξέταση μαρτύρων προς υποστήριξη της από 26/8/2010
αγωγής της , σύμφωνα με την οποία καλείται ο Δήμος να παραστεί ενώπιον της
Συμβολαιογράφου Λευκάδας Χαρίκλειας Γράψα στις 26/1/2011,καθώς και ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Λευκάδας στις 4 Φεβρουαρίου. Εξ αιτίας των αλλεπάλληλων
αναβολών της ως άνω δίκης λόγω της αποχής των δικηγόρων ,εντέλει εκδικάζεται
στις 4/3/2011 .
Η ως άνω αντίδικος με την αγωγή της ζητά να κηρυχθεί άκυρη η από 8/6/2010
απόλυσή της και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να αποδέχεται τις προσηκόντως
προσφερόμενες υπηρεσίες της με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού
δικαίου.

Καθιστώ γνωστό ότι σε συναφείς δίκες άλλων συμβασιούχων υπαλλήλων με stage
υπάρχουν άπειρες αποφάσεις από τα τμήματα του Αρείου Πάγου καθώς και
εισήγηση από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις
αυτές ορισμένου χρόνου καθώς και τα προγράμματα stage δεν είναι δυνατόν να
μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου συμβάσεις δεδομένου και του γεγονότος ότι
πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, διότι αντίκεινται στο άρθρο 105 του
Συντάγματος .
Σύμφωνα με την αριθ’ 705/2010 απόφαση Αρείου Πάγου ,κρίθηκε ότι καταρτίσθηκαν
εξαρχής μη απαγορευμένες αλλά επιτρεπόμενες από το νόμο συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ΟΤΑ, παραταθείσες
με παρόμοιες
συμβάσεις ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ, ενώ εξάλλου δεν ετέθη θέμα μετατροπής
συμβάσεων έργου σε συμβάσεις εργασίας, έκρινε απλώς ότι οι εν λόγω συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου δεν ήταν επιτρεπτό κατά νόμον να χαρακτηρισθούν ως
συμβάσεις αορίστου χρόνου.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Η ως άνω εκδικάζεται στις 4/3/2011 και φρονώ ότι πρέπει να δοθεί άμεσα εντολή
στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας κατά της ως άνω αγωγής ».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγείται όπως χορηγηθεί
εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου κ. Μαυρέτα Καρύδη, για την παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά
την 4/3/11 σχετικά με την υπόθεση Ακριβής Κοντομίχη .
Κατόπιν των ανωτέρω εκάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του Προέδρου
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
να χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου κ. Μαυρέτα Καρύδη , για την
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, κατά την 4/3/11 σχετικά με την υπόθεση Ακριβής Κοντομίχη .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:27/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

