ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 279/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µηνός Οκτωβρίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 19978/3-10-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
(Το ανωτέρω µέλος δεν προσήλθε
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
αν και κλήθηκε νόµιµα)
4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Κατωπόδη Νίκη
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Ενηµέρωση της Ο.Ε. για την αριθ’ 35/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και τυχόν άσκηση
έφεσης κατά αυτής.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα ακόλουθα:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’ 35/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας µεταξύ των Ιωάννας
Πατήλα κλπ. κατά του ΟΤΑ ∆ήµου Λευκάδας
Στην ως άνω απόφαση µεταξύ άλλων περιέχονται τα ακόλουθα:
Οι ενάγοντες είναι υπάλληλοι συνδεδεµένοι µε τον εναγόµενο ∆ήµο µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, γεγονός το οποίο δεν αµφισβητήθηκε και εργάζονται στους παιδικούς
σταθµούς του εναγοµένου η πρώτη από 14-4-2014, η δεύτερη από 18-6-2013, η τρίτη από 15-1-2016, η
τέταρτη από 14-4-2014 ,η πέµπτη από 18-6-2013, η έκτη από 18-6-2013, η έβδοµη από 14-4-2014, η όγδοη
από 18-6-2013 και η ένατη από 9-3-2015.
Κατ’ εφαρµογή της διάταξης µισθολογικές διατάξεις του ∆ηµοσίου τοµέα έγκριση µεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 καταργήθηκαν τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα
και αδείας που λάµβαναν. Η παραπάνω διάταξη τυγχάνει ανεφάρµοστη ως αντικείµενη στο Σύνταγµα και στις
έχουσες υπερνοµοθετική ισχύ διατάξεις των διεθνών συνθηκών, καθόσον τους στερεί το δικαιούµενο,
ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης χαµηλόµισθων Ελλήνων µισθωτών.
Ως εκ τούτου πρέπει ο εναγόµενος ∆ήµος καταβάλει σε κάθε µία από τις ενάγουσες το επίδοµα εορτών
Χριστουγέννων των ετών 2017-2018 συνολικού ποσού1.000 ευρώ 500 χ2, το επίδοµα εορτών Πάσχα για τα έτη
2017-2018 συνολικού ποσού 500 ευρώ 250χ2 και το επίδοµα αδείας για τα έτη 2017-2018, συνολικού ποσού
500 ευρώ 250χ2 τα οποία έπρεπε να λαµβάνουν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ.1 2,3,4 και
5 του Ν.4024/2011.
Περαιτέρω η ως άνω απόφαση δεν έχει ακόµη επιδοθεί στο ∆ήµο Λευκάδας ώστε από την επίδοση της
να µετρά η προθεσµία άσκησης έφεσης εντός των τριάντα ηµερών, µε συνέπεια την τελεσιδικία αυτής.
Επειδή η ως άνω υπόθεση αφορά σε διαφορά αποζηµιώσεων δηµοτικών υπαλλήλων και ο ∆ήµος είναι
υποχρεωµένος να ασκεί τα τακτικά ένδικα µέσα
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας προς συζήτηση της ως άνω
υπόθεσης και να αποφασίσει περί της άσκησης έφεσης κατά της αριθ’ 35/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας.»
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός στη συνέχεια πρότεινε να µην ασκηθεί έφεση, όπως έγινε
και σε προηγούµενες περιπτώσεις υπαλλήλων του ∆ήµου.

•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να µην ασκηθεί έφεση κατά της αρ. αριθ’ 35/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 279/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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