Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:23/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:192/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 2η του
µήνα Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.23408/29.07.2011 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)ΜεσσήνηΚερασούλα
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Μαργέλης Γεώργιος
6] Mπραντζουκάκης Νικόλαος
7] Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Αντρέας
Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.23-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου , για
την άσκηση ή µη ένδικων µέσων σχετικά µε απόφαση 260/11 του
∆ιοικητικ.Εφετ.Πατρών.
Εισηγήτρια: κα.Καρύδη Μαυρέτα
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου το αρ.22716/21/7/11 διαβιβαστικό σηµείωµα του
δικηγόρου Σκλαβενίτη Ευστάθιου µε το συνηµµένο αντίγραφο της αρ.260/11
απόφασης ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών (τµήµα Β) » .
Ο ως άνω δικηγόρος είχε ορισθεί από τον πρώην ∆ήµο Ελλοµένου να
εκπροσωπήσει τα δικαιώµατα αυτού, κατά των:Μαρίας Ανυφαντή , Κων/νου
Αρβανίτη, Παναγιώτας Γαζή, Αγγελικής Βλασσοπούλου, Γεωργίου Βλασσοπούλου,
Ελεάνας Βλασσοπούλου, κληρονόµοι του αποβιώσαντος Παύλου Βλασσοπούλου,
∆ηµητρίου Βραχνούλα, Απόστολου Θερµού, Ευάγγελου Θερµού, Αικατερίνης
Καββαδά, Νικολάου Καββαδά,Φωτεινής Κακωνά, Ειρήνης Κρίκου , Ευσταθίου
Μουζάκη, Κων/νας Ρεκατσίνα, Νίκης Σκλαβενίτη, ∆ηµητρίου Σκλαβενίτη, υπαλλήλων
του ∆ήµου Λευκάδας, κατοίκων απάντων του ∆ήµου Λευκάδας.Η ως άνω ένδικος
διαφορά επιδίκασε αγωγή των δεύτερων κατά του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου.
Η ένδικος διαφορά επιδικάστηκε σε πρώτο βαθµό ενώπιον του ∆ιοικ.Πρωτ.
Μεσολογγίου και εξεδόθη η αρ.43/2009 η αρ.43/2009 απόφαση αυτού.∆υνάµει της

οποίας έκρινε ότι οι ως άνω υπάλληλοι, είναι µόνιµοι υπάλληλοι του εκαλούντος
Ν.Π.∆.∆.
Με την εκκαλούµενη απόφαση έγινε δεκτή εν µέρει, η από 30-6-05 αγωγή τους
ενώπιον του Τριµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µε την οποία επεδίωκαν τη
καταβολή της µηνιαίας ειδικής παροχής του άρθρου 14 του Ν.3016/2002, κατά το
χρονικό διάστηµα 1-1-2002 έως 31-12-04 και επιδικάστηκε νοµιµοτόκως σε κάθε
έναν από αυτούς το ποσό των 5.808,00€, αντι του 6.820,00€ που είχαν ζητήσει.Με
την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι: α) η εξαίρεσή τους από τη χορήγηση της εν λόγω
χρηµατικής αποζηµίωσης που αποτελεί προσαύξηση µισθού αντίκειται στο άρθρο 4
παρ.1 του Συντάγµατος και β) δικαιούνται να λάβουν την επίδικη παροχή για το
χρονικό διάστηµα 1-1-02 έως31-12-04 κατά το οποίο δεν προκύπτει ότι τους
χορηγήθηκε κάποια νέα παροχή που συµψηφιζόνταν µε την επίµαχη παροχή κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 24 παρ.2 του Ν.3205/03.Ηδη µε την κρινόµενη έφεση το
εκκαλούν ζητούσε την εξαφάνιση της αποφάσεως του Πρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου.
Περαιτέρω το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο µε τα δεδοµένα του πρωτοβαθµίου που
επεξεργάστηκε, έκρινε ότι η εξαίρεση των εφεσιβλήτων από τη χορήγηση της εν
λόγω παροχής κατά την κρινόµενη περίοδο αντίκειται στο άρθρο 4 παρ.1 του
Συντάγµατος κκαι συνεπώς δικαιούνται να λάβουν την παροχή αυτή καθόλο το
χρονικό διάστηµα όπως κατ ορθή ερµηνεία και εφαρµογή του Νόµου έκρινε το
πρωτοδίκως δικάσαν δικαστήριο µε την εκκαλούµενη απόφαση, απορριπτοµένων ως
αβασίµων όλων των περί του αντιθέτου προβαλλοµένων µε την κρινόµενη έφεση.
Ακολούθως µε την 7/11 απόφαση του ∆ιοκ.Εφ.Πατρών απορρίπτεται η έφεση του
ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία ∆ήµος Λευκάδας και επικυρώνεται η αρ.43/2009 απόφαση
του ∆ιοικ.Πρωτ/κείου Μεσολογγίου σύµφωνα µε την οποία επιτάσσεται να δώσει
στους εφεσίβλητους υπαλλήλους του ∆ήµου Λευκάδας όπως αυτοί παρίστανται στην
παρούσα το ποσόν των 5.808.00€ νοµιµοτόκως.
Για την ως άνω απόφαση χωρούν επιπλέον ένδικα µέσα της αίτησης ακυρώσεως
ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας καθότι δεν έχει εκδοθεί από το συγκεκριµένο
ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο απόφαση για το νοµικό ζήτηµα ήτοι για την παροχή των
176,99€, συνεπώς δεν έχει κριθεί µε απόφαση Ανωτάτου ∆ικαστηρίου η
συγκεκριµένη ένδικη διαφορά σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 περί
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Εισηγούµαι ότι η αρ.260/11 δικαστική απόφαση είναι οριστική και τελεσίδικη κατά
συνέπεια για να καταστεί αµετάκλητη επιδέχεται και το ένδικο µέσο της αίτησης
ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας παρελθούσης απράκτου της
προθεσµίας των 60 ηµερών από την ηµεροµηνία της επίδοσης της ως άνω
απόφασης στο ως άνω Ν.Π.∆.∆., οπότε και πλέον θα έχει τη δυνατότητα να
αποδώσει ή όχι τα ως άνω ποσά στους εφεσίβλητους υπαλλήλους του ∆ήµου
Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να δοθεί εντολή στην δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας κα. Μαυρέτα Καρύδη , να ασκήσει επιπλέον ένδικα µέσα της
αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας, σχετικά µε την
παραπάνω υπόθεση, καθότι δεν έχει εκδοθεί από το συγκεκριµένο ανώτατο Ειδικό
∆ικαστήριο απόφαση για το νοµικό ζήτηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του
Ν.3852/2010 περί Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Και εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, µετά από διαλογική συζήτηση

Οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας κα. Μαυρέτα Καρύδη , να
ασκήσει επιπλέον ένδικα µέσα της αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου
Επικρατείας, σχετικά µε την παραπάνω υπόθεση, καθότι δεν έχει εκδοθεί από το
συγκεκριµένο ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο απόφαση για το νοµικό ζήτηµα, σύµφωνα
µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 περί Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:192 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

