Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:16/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:143/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στη 9η του
μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.16604/3.6.2011
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Σάντα- Μακρή Αικατερίνη
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Νικόλαος Πεντεσπίτης
6] Γαβρίλης Δημήτρης
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Ανδρέας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
18ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.16-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για άσκηση ένδικων μέσων σύμφωνα με
τον Κ.Δ.Κ. κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου Σολλίου σχετικά με αγωγή
της Βασιλικής Φερεντίνου υπαλλήλου πρώην Καλάμου.
Εισηγητές: κ.Ελευθέριος Αραβανής- Πρόεδρος Επιτροπής,
κα.Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου
Η εισηγήτρια κα. Μαυρέτα Καρύδη , δικηγόρος του Δήμου ανέφερε στην Επιτροπή
τα παρακάτω:
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ’ 15/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σολλίου
σύμφωνα με την οποία εκδίκασε την από 6/10/2010 αγωγή της Βασιλικής Φερεντίνου
κατοίκου Καλάμου, υπαλλήλου πρώην Κοινότητας Καλάμου όπου υπηρετούσε
σ’αυτόν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθόλο το ένδικο
χρονικό διάστημα από 1/1/2007 μέχρι 30/9/2009 ,υπαγόμενη στο καθεστώς του
νόμου 2470/1997 .Η ως άνω απόφαση αναγνωρίζει ότι η πρώην Κοινότητα Καλάμου
ότι οφείλει για το έτος 2007 το ποσόν των 2.464 ευρώ, για το έτος 2008 οφείλει το
ποσόν των 2464 , για το έτος 2009 οφείλει το ποσόν των 1760 ευρώ και συνολικά
για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1/1/2007 μέχρι και 30/9/2009 το ποσόν των
6.688 ευρώ επιπλέον οφείλει και τριακόσια ευρώ για δικαστικά έξοδα.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 περ.ιδ του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή

έχει την δυνατότητα να αποφασίζει για τον εξώδικο συμβιβασμό η την κατάργηση
της δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων
ευρώ(30.000).
Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των
επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, εκτός
από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Εν προκειμένω για την συγκεκριμένη διαφορά που επιδίκασε η παρούσα με την
ως ανω απόφαση περίπτωση επιδόματος δεν έχει κρίνει το ανώτατο ακυρωτικό
Δικαστήριο δηλαδή το ΣτΕ,.
Για την παραπάνω όμως περίπτωση ιδ η απόφαση της επιτροπής λαμβάνεται
ύστερα από γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου ,η ανυπαρξία της οποίας
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας,να ασκηθούν όλα τα ένδικα μέσα .
Ακολούθως εφόσον ήθελε επιτευχθεί συμβιβασμός με την αντίδικη πλευρά να
υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του εκπροσώπου του Δήμου για τα δικαστήρια και
του εκπροσώπου της εταιρείας , ώστε να περιβληθούν τον τύπο των πρακτικών
συμβιβασμού ενώπιον του Δικαστηρίου της ουσίας».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να δοθεί εντολή στη
Δικηγόρο του Δήμου, να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου
Λευκάδας και να ασκηθούν όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπει ο Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων ,μέσα στην αποσβεστική προθεσμία των 23 ημερών.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 παρ.ε του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου, να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας, κατά την ως άνω δικάσιμο, και να ασκηθούν όλα
τα ένδικα μέσα που προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ,μέσα στην
αποσβεστική προθεσμία των 23 ημερών κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου
Σολλίου σχετικά με αγωγή της Βασιλικής Φερεντίνου υπαλλήλου πρώην Καλάμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:143 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

