ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 19ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 144/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µήνα Μαϊου του έτους 2019,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ:
8228/3-5-19 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.
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1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
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5 Περδικάρης Αθανάσιος
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
ο
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Οµόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 2 θέµα της Η.∆., το 4 θέµα της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 6 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί µη άσκησης έφεσης κατά των υπ΄αριθ. Α55/2019 &
Α59/2019 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών (υποθέσεις Βεργίνη Ιωάννας & Σάλλιαρη Μαρίας).
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
•
∆υνάµει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει.
•
∆υνάµει του άρθρου 58 του Π/∆ 18/1989 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας:
«1. Σε έφεση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας υπόκειται η οριστική απόφαση του διοικητικού
εφετείου, η οποία εκδίδεται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του Ν. 702/1977, επί αιτήσεως ακυρώσεως ή
τριτανακοπής. Η έφεση επιτρέπεται µόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο, µε συγκεκριµένους ισχυρισµούς,
που περιέχονται στο σχετικό δικόγραφο, ότι δεν υπάρχει νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ή ότι
υπάρχει αντίθεση της προσβαλλοµένης αποφάσεως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ή
άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Το απαράδεκτο του
προηγούµενου εδαφίου καλύπτεται, εάν µέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης περιέλθει εγγράφως σε
γνώση του δικαστηρίου µε πρωτοβουλία του διαδίκου, ακόµη και αν δεν γίνεται επίκλησή της στο εισαγωγικό
δικόγραφο, απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε ανέκκλητη απόφαση
διοικητικού δικαστηρίου, που είναι αντίθετη προς την προσβαλλόµενη απόφαση.
…
3. Έφεση µπορούν να ασκήσουν οι κατά την πρωτόδικη ακυρωτική δίκη διάδικοι, µέσα σε προθεσµία εξήντα
ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της ηµέρας που κοινοποιήθηκε η απόφαση µε επιµέλεια του διαδίκου
και πάντως µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευσή της».
Έχουµε να εκθέσουµε τα εξής:
• Εν προκειµένω εκδόθηκαν οι εν θέµατι αποφάσεις µε τις οποίες απεφάνθη το αρµόδιο ∆ικαστήριο να
προχωρήσει ο ∆ήµος Λευκάδας σε απόλυση της κυρίας Σάλλιαρη και σε πρόσληψη της κυρίας Βεργίνη (
και ειδικότερα στην πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε θέση κλάδου
ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής
Ζωής», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία).
• Επίσης µετά την ανασύνταξη του Πίνακα Επιτυχόντων που έγινε µε την 3611/2017 πράξη του ∆ηµάρχου η
κυρία Βεργίνη κατέλαβε την πρώτη θέση. Όµως δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί ο πίνακας αυτός λόγω
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της υπ. αριθµ. 89/2017 Απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που ακολούθησε, σύµφωνα
µε την οποία υποχρεώθηκε ο ∆ήµος Λευκάδας να δέχεται τις υπηρεσίες της κυρίας Σάλλιαρη µέχρι της
εκδόσεως αποφάσεως επί αγωγής που θα κρίνει την υπόθεση.
Με δεδοµένο ότι η 89/2017 Απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας ήταν απόφαση επί
ασφαλιστικών µέτρων και επί του θέµατος έχει αποφανθεί πλέον το ∆ΕΠ µε τις εκδοθείσες εν θέµατι
οριστικές αποφάσεις του κατόπιν προσφυγής στο ∆ΕΠ αµφοτέρων των εµπλεκοµένων, ήτοι και της κυρίας
Βεργίνη αλλά και της κυρίας Σάλλιαρη, παρέλκει κατά την γνώµη µας η εκδίκαση των εκκρεµουσών αγωγών
ης.
των ανωτέρω κυριών ενώπιον του ΜΠΛευκάδας κατόπιν αναβολής κατά την δικάσιµο της 20 09.2019.
Σε κάθε περίπτωση δε η κυρία Σάλλιαρη, όπως προκύπτει από το ιστορικό της υπόθεσης, άσκησε το κύριο
ένδικο µέσο της για την επί της ουσίας οριστική εξέταση της υπόθεσης της ενώπιον του ∆ΕΠ και επ’αυτού
εκδόθηκαν οι εν θέµατι αποφάσεις, άρα η ισχύς των ασφαλιστικών µέτρων στην προκείµενη υπόθεση και µε
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αυτή έχει, ισχύουν κατά την άποψη µας µέχρι την έκδοση των εν θέµατι
αποφάσεων του αρµοδίου για να αποφανθεί επί του θέµατος ∆ιοικητικού Εφετείου, όπως και έγινε.
Με δεδοµένο ότι εν προκειµένω ο ∆ήµος Λευκάδας είναι υποχρεωµένος µε βάση τις εν θέµατι αποφάσεις
και µε τον ανασυνταγµένο Πίνακα Επιτυχόντων που έγινε µε την 3611/2017 πράξη του ∆ηµάρχου βάσει του
οποίου η κυρία Βεργίνη κατέλαβε την πρώτη θέση, να προχωρήσει στην πρόσληψη της κυρίας Βεργίνη και
στην απόλυση της κυρίας Σάλλιαρη.
Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος Λευκάδας είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει τις αποφάσεις του ∆ΕΠ που
αποτελούν οριστικές αποφάσεις επί αιτήσεων ακύρωσης και η αναστολή εκτέλεσης αυτών θα πρέπει να
διαταχθεί κατόπιν ειδικού αιτήµατος του ∆ήµου Λευκάδας δια αίτησης αναστολής, την οποία ωστόσο δεν
έχει κανένα λόγο και αιτιολογία για να υποβάλει µε βάση τα ανωτέρω ο ∆ήµος Λευκάδας και δη µετά την
ανασύνταξη του Πίνακα Επιτυχόντων που έγινε µε την 3611/2017 πράξη του ∆ηµάρχου και µε τον οποίο
πίνακα η κυρία Βεργίνη κατέλαβε την πρώτη θέση.
Επειδή για τον ίδιο λόγο αλλά και σε συνδυασµό µε το άρθρο 58 του Π/∆ 18/1989 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας δεν στοιχειοθετούνται λόγοι εφέσεως κατά των εν θέµατι αποφάσεων.

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση (και µε την επιφύλαξη κάθε περαιτέρω δικαιώµατος µας κατά την
πρωτοκόλληση στον ∆ήµο ολόκληρων των αποφάσεων που θα µας επιτρέψουν την µελέτη του σκεπτικού
αυτών) η άποψη µας είναι να µην ασκηθεί έφεση και κανένα άλλο ένδικο µέσο κατά των ανωτέρω αποφάσεων
και να εφαρµοσθούν αυτές.»
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:
Να µην ασκηθεί έφεση κατά των υπ΄αριθ. Α55/2019 & Α59/2019 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 144/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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