ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 11/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µηνός Ιανουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 562/16-1-2020 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 εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου, Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά
της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων των Ζώη Αυγερινού, Αικατερίνης Βουτσινά, Χρυσούλας Βράιλα,
Αλέξανδρου Ζαβιτσάνου, Σπυρίδωνος Κονιδάρη, Ευάγγελου Κοντογιάννη, Σπυριδούλας Πρεβεζάνου,
Γιαννούλας Τραυλοστάθη, Στέφανου ∆ρακάτου, που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εκδικάζεται
στη δικάσιµο της 17ης-1-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 8-11-2019 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων προσωρινής ρύθµισης
της κατάστασης του Ζώη Αυγερινού της Αικατερίνης Βουτσινά, της Χρυσούλας Βράιλα,του Αλέξανδρου
Ζαβιτσάνου, του Σπυρίδωνος Κονιδάρη, του Ευάγγελου Κοντογιάννη, της Σπυριδούλας Πρεβεζάνου, της
Γιαννούλας Τραυλοστάθη, του Στέφανου ∆ρακάτου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και εκδικάζεται στις 17-1-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο στην οποία µεταξύ των άλλων περιέχονται τα εξής:
Ότι ήταν µια οµάδα 9 εργαζοµένων της ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδας, που προσλήφθηκαν στο
πλαίσιο του προγράµµατος του ΟΑΕ∆ της ∆ηµόσιας πρόσκλησης 8/2018, προκειµένου να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους στην ∆Ε Λευκάδας, δεδοµένης της σοβαρής υποστελέχωσης των διαφόρων υπηρεσιών
καλύπτοντας µε αυτό τον τρόπο τις µεγάλες διαρκείς ελλείψεις της ∆ηµοτικής Ενότητας σε τακτικό
προσωπικό και παρέχοντας την ίδια στιγµή σηµαντικές πάγιες και αναγκαίες υπηρεσίες στους συµπολίτες
τους. Ότι η αρχικά προβλεπόµενη διάρκεια των συµβάσεων τους ήταν 8 µήνες ,ωστόσο πήραν παράταση
για 4 µήνες ακόµα .Το Υπουργείο µε αυτό τον τρόπο επιδιώκει να τους διατηρεί σε ένα ιδιότυπο καθεστώς
εργασιακής οµηρίας, που τους αµείβει µε τον κατώτατο µισθό των 546 ευρώ.
Ότι όλοι οι ανωτέρω παρείχαν τις υπηρεσίες τους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου
χρόνου η οποία παρατάθηκε για ένα τετράµηνο επιπλέον.
Ότι οι ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας που κάλυπταν δεν είναι έκτακτες ούτε απρόβλεπτες ούτε
ευκαιριακές αλλά είναι µόνιµες πάγιες και σταθερές και κατά συνέπεια δεν δικαιολογείται η απασχόληση τους
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου αφού µε την εργασία τους καλύπτανε σηµαντικές ανάγκες του ∆ήµου
Λευκάδας απόλυτα συνδεδεµένες µε την λειτουργία των υπηρεσιών του .
Περαιτέρω ζητούν να υποχρεωθεί ο καθού να αποδέχεται προσωρινά την προσηκόντως
προσφερόµενη εργασία τους στα καθήκοντα και στις θέσεις όπου εργάζονταν κατά την τελευταία ηµέρα
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απασχόλησης τους, καταβάλλοντας τις νόµιµες αποδοχές µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της
κύριας αγωγής τους καταδικαζόµενος σε περίπτωση που αρνηθεί να συµµορφωθεί µε την απόφαση του
∆ικαστηρίου σε χρηµατική ποινή 300 ευρώ. Ως προς τον καθένα /καθεµία από αυτούς.
Προς τούτο
Εισηγούµαι
Να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη να
παρασταθεί στην ως άνω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο προς απόκρουση της ως άνω αίτησης των Ζώη
Αυγερινού, Αικατερίνης Βουτσινά, Χρυσούλας Βράιλα, Αλέξανδρου Ζαβιτσάνου, Σπυρίδωνος Κονιδάρη,
Ευάγγελου Κοντογιάννη, Σπυριδούλας Πρεβεζάνου, Γιαννούλας Τραυλοστάθη, Στέφανου ∆ρακάτου, που
στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας.»
Επί του ανωτέρω θέµατος ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ως ∆ήµαρχος, ενηµέρωσε
την Επιτροπή για την αρ. 2/2020 απόφαση του ∆.Σ. Λευκάδας, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Κάνει δεκτό το αίτηµα µε αρ. πρωτ: 251/9-1-20, των εννέα (9) συµµετεχόντων, στο Πρόγραµµα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα στα πλαίσια της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018, µόνο ως προς το (Α) σκέλος,
δηλαδή να ταχθεί στο πλάι τους στο δικαστήριο για τα ασφαλιστικά µέτρα που θα εκδικαστούν στις 17
Γενάρη, ώστε στην περίπτωση που θα δικάσει υπέρ τους να επιστρέψουν στις θέσεις τους για να µπορέσουν
να κατοχυρώσουν το επίδοµα ανεργίας όσοι καταθέτουν για το ταµείο ανεργίας πρώτη φορά.»
Η δικηγόρος του ∆ήµου κα Μαυρέτα Καρύδη, εν συνεχεία αναφέρει τα εξής: Η απόφαση αυτή του
∆.Σ. είναι παράτυπη. Το ∆.Σ. δεν έχει αρµοδιότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4623/19 περ. 18, να
λαµβάνει αποφάσεις επί των θεµάτων για εντολή ή όχι στους δικηγόρους του ∆ήµου. Αυτή είναι αρµοδιότητα
της Ο.Ε. και µόνο, εκτός και αν µε αιτιολογηµένη απόφαση της Ο.Ε. εκχωρηθεί η αρµοδιότητα στο ∆.Σ. κάτι
που δεν έγινε.
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος ζητάει την αναβολή του θέµατος, εφόσον δεν υπάρχει ηµεροµηνία δικασίµου
µετά την µαταίωση της δίκης στις 17-1-20.
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος στη συνέχεια είπε ότι είναι θετικός να παραστεί η δικηγόρος του ∆ήµου
προς απόκρουση της αίτησης. Να γίνει δεκτή η εισήγηση της δικηγόρου.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε ότι υπάρχει µία απόφαση του ∆.Σ. που είναι το ανώτατο όργανο. Εµµένω
στην απόφαση του ∆.Σ.
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, στη συνέχεια είπε: Το θέµα εισήχθη στο ∆.Σ. µε ευθύνη του
Προέδρου του ∆.Σ.. Αν είναι παράτυπη η απόφαση του ∆.Σ., είναι, αλλά όχι µε ευθύνη του ∆.Σ.
Από τη στιγµή που έχει εκδοθεί η απόφαση του ∆.Σ. δεν µπορεί να συζητηθεί από την Ο.Ε. το θέµα.
Πρέπει να τηρηθεί η απόφαση του ∆.Σ. και αυτή την εντολή να δώσουµε στην δικηγόρο. Να
εκτελεστεί η απόφαση του ∆.Σ.
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος στη συνέχεια είπε: Η απόφαση του ∆.Σ. είναι παράτυπη και ασαφής και δεν
έχω κανένα ηθικό κώλυµα να ψηφίσω την εισήγηση και δεν µε δεσµεύει στην διατύπωσης της γνώµης µου.
Είµαι υπέρ της εισήγησης να παρασταθεί η δικηγόρος του ∆ήµου για απόκρουση της αγωγής.
Τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση της εισηγήτριας και η πρόταση των ΚωνσταντινίδηΡεκατσίνα Σεβαστής-Σέρβου Κω/νου.
Υπέρ της πρότασης της εισηγήτριας ψήφισαν έξι (6) µέλη της Επιτροπής
Υπέρ της πρότασης Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστής και Σέρβου Κω/νου, ψήφισαν δύο (2) µέλη
της Επιτροπής.
Παρούσα δηλώνει η κα Μαργέλη Μαρία, διότι απουσίαζε από την συνεδρίαση του ∆.Σ.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε
•
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. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη να
παρασταθεί, µετά την µαταιωθείσα δικάσιµο στις 17-1-2020, σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο προς απόκρουση της ως άνω
αίτησης των Ζώη Αυγερινού, Αικατερίνης Βουτσινά, Χρυσούλας Βράιλα, Αλέξανδρου Ζαβιτσάνου,
Σπυρίδωνος Κονιδάρη, Ευάγγελου Κοντογιάννη, Σπυριδούλας Πρεβεζάνου, Γιαννούλας Τραυλοστάθη,
Στέφανου ∆ρακάτου, που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 11/2020.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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