ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 310/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25650/3-11-2015 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 9ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά
την δικάσιµο της 13-01-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της
αγωγής των Γεώργιο Αγγέλου και λοιπά που στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, ∆ικηγόρος ∆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 µας η απο 30-12-2011 και αριθµό κατάθεσης αγωγή του Γεωργίου Αγγέλου και
άλλων 29 δηµοτικών υπαλλήλων του ∆ήµου Λευκάδας δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται
τα ακόλουθα:
Οτι κατ΄ εφαρµογή της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.3016/2002 εκδόθηκαν
πληθώρα κοινών υπουργικών αποφάσεων επεκτείνοντας την µισθολογικής φύσεως µηνιαία παροχή
των 176 ευρώ σε υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆, ΟΤΑ αδιακρίτως, λαµβάνοντας ως
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αποκλειστική δικαιολογητική βάση απονοµή της, το γεγονός ότι, οι δικαιούχοι υπάλληλοι υπάγονται
στο καθεστώς του ενιαίου µισθολογίου όπως έχει καθοριστεί από το Ν.2470/1997. Προφανής
απόδειξη του γενικού και αµιγώς µισθολογικού χαρακτήρα της επίδικης χρηµατικής παροχής, συνιστά
η ενδεικτική αναφορά στο πλήθος των εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, που καλύπτουν όλο το
φάσµα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Να γίνει δεκτή στο σύνολο της η παρούσα αγωγή τους. Να υποχρεωθεί το εναγόµενο να καταβάλει
για τις πιο πάνω ιστορικές και νοµικές αιτίες. Σε καθέναν από τους 19ο (Κων/νο Γκογκάκη) και 21ο (
Θεοδόσιο Γουριώτη) από αυτούς το ποσό των 5.808,00 Ευρώ. Στην 23η από αυτούς (Μαρία Γράψα)
από αυτούς το ποσό των 4.400,00 Ευρώ. Στον 31ο από αυτούς (Χρήστο Βερύκιο) το ποσό των
2.464,00 Ευρώ. Στον 32ο από αυτούς (Σπυρίδωνα Θερµό) το ποσό των 3.432,00 ευρώ. Στον 33ο
(Χρήστο Γιαννακόπουλο) το ποσό των 1.408,00 ευρώ. Σε καθέναν από τους υπόλοιπους από αυτούς
το ποσό των 7.392,00 Ευρώ και µάλιστα µε τον νόµιµο τόκο από την κατάθεση, αλλιώς την επίδοση
της ένδικης αγωγής µας µέχρι εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί στο σύνολο της
προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικαστεί το εναγόµενο στη δικαστική τους δαπάνη.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει εντολή στην ∆ικηγόρο ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 13-1-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, εναντίον της αγωγής του Γεώργιου Αγγέλου και άλλων 29 δηµοτικών
υπαλλήλων του ∆ήµου Λευκάδας που στρέφεται κατά ∆ήµου Λευκάδας. Να καταθέσει υπόµνηµα και
τυχόν πρόσθετους λόγους .
Εν γένει δε, να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .»
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 εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 13-1-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, εναντίον της αγωγής του Γεώργιου Αγγέλου και άλλων 29 δηµοτικών
υπαλλήλων του ∆ήµου Λευκάδας που στρέφεται κατά ∆ήµου Λευκάδας. Να καταθέσει υπόµνηµα και
τυχόν πρόσθετους λόγους .
Εν γένει δε, να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 310/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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