Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 3/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:29/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 4η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tρίτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.2584/ 31.1.2014
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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Ζουριδάκης Ευτύχιος
4) Καρτάνος Ιωάννης
5) Πεντεσπίτης Νικόλ
6) Σάντα-Μακρή Αικ.
7) Γαβρίλης ∆ηµήτριος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιµο στις 10-2-014.
Εισηγήτ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου

H Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 26-8-2011 αγωγή µε τη διαδικασία των
Εργατικών διαφορών της Στεργίου Αναστασίας και Σταµατέλου Μαριάννας κατά του
∆ήµου Λευκάδας και κατά του ΟΑΕ∆ ,δυνάµει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα:
Αµφότερες οι αιτούσες προσλήφθηκαν απο τον ΟΑΕ∆ και απασχολήθηκαν στον
πρώτο των εναγοµένων ως διοικητικοί υπάλληλοι ,καθηµερινώς και ακολουθώντας
το ωράριο του τακτικού του προσωπικού κατά τα χρονικά διαστήµατα και µε τα
καθήκοντα η µεν πρώτη στο τµήµα Αστικής Κατάστασης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών
και Οικονοµικών υπηρεσιών ,η δε δεύτερη στα Κέντρα εξυπηρέτησης Πολιτών
.Παρά τον χαρακτηρισµό τους ως καταρτιζοµένων καθώς οι προσλήψεις τους έλαβαν
χώρα στα πλαίσια του προγράµµατος απόκτησης εργασιακής εµπειρίας ανέργων
στους
Οργανισµούς
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.Οτι
στην
πραγµατικότητα
απασχολήθηκαν απο τον πρώτο των εναγοµένων για την κάλυψη πάγιων και
διαρκών αναγκών του ∆ήµου ενώ παρείχαν τις υπηρεσίες τους κατά τον ίδιο ακριβώς
τρόπο µε το τακτικό προσωπικό του.
Περαιτέρω ζητούν να αναγνωριστεί για τους ανωτέρω λόγους ότι µε τον εναγόµενο
τις συνδέει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της απόλυσης τους και να υποχρεωθεί ο εναγόµενος
∆ήµος να τις απασχολεί δυνάµει της σύµβασης αυτής, στη θέση ,την ειδικότητα και
µε τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόµου µε αυτή την υπηρεσιακή τους ένταξη
και εξέλιξη λαµβανοµένων υπόψη και των λοιπών τυπικών τους προσόντων
επ'απειλή χρηµατικής ποινής 300 ευρώ για καθεµία απο αυτές.
Επειδή η ανωτέρω υπόθεση χρήζει ιδιαίτερης γνώσης και εµπειρίας στο Εργατικό
δίκαιο.
Επειδή ο ∆ικηγόρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστας Κατηφόρης διαθέτει
αυτή την εµπειρία.
Εισηγούµαι να χορηγηθεί στο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη, ο οποίος έχει εξειδικευµένες γνώσεις στο εργατικό δίκαιο και διαθέτει την
ανάλογη εµπειρία προς τούτο, εντολή για να παρασταθεί και να αποκρούσει την απο
26-8-2011 αγωγή της Στεργίου Αναστασίας και Σταµατέλου Μαριάννας η οποία
στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και του ΟΑΕ∆, εκδικάζεται δε ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην δικάσιµο της 10-2-2014 η σε οποιαδήποτε
άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί» .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να
χορηγήσει εντολή στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη , για να παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 26-8-2011 αγωγή της
Στεργίου Αναστασίας και Σταµατέλου Μαριάννας η οποία στρέφεται εναντίον του
∆ήµου Λευκάδας και του ΟΑΕ∆, εκδικάζεται δε ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών στην δικάσιµο της 10-2-2014, σύµφωνα και µε την
παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη, ο οποίος έχει εξειδικευµένες γνώσεις στο εργατικό δίκαιο και διαθέτει την
ανάλογη εµπειρία προς τούτο, να παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 26-82011 αγωγή της Στεργίου Αναστασίας και Σταµατέλου Μαριάννας
η οποία
στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και του ΟΑΕ∆, εκδικάζεται δε ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην δικάσιµο της 10-2-2014 η σε οποιαδήποτε
άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 29/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

