ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 36/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 286/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 9 του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 23681/5-11-2015 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.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 7ο:1) Ενηµέρωση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας σχετικά µε τις αριθµ.
2807/2015 και 6505/2013 αποφάσεις του Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών οι οποίες εκδόθηκαν
κατόπιν αγωγής των Γρηγορίου Θειακού και λοιπών Σχολικών Φυλάκων κατά του ∆ήµου Λευκάδας
2) Χορήγηση εντολής στον ∆ικηγόρο Κατηφόρη Κωνσταντίνο για άσκηση αίτησης αναίρεσης
ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
« Περιήλθε εις γνώση µας η υπ΄ αριθµ.2807/15 του 4ου Τµήµατος Μονοµελούς Εφετείου Πατρών,
στην προκειµένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα:
Οι αιτούντες άσκησαν κατά των καθ΄ών την από 01-07-2009 αγωγή τους, επί της οποίος εκδόθηκε η
υπ΄αριθµ. 1291/2011 οριστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διαδικασίας
εργατικών διαφορών. Κατά της αποφάσεως αυτής άσκησαν έφεση οι ενάγοντες και εκ των
εναγοµένων ο <<∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ>>. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ΄αριθµ. 5605/2013 απόφαση
του δικαστηρίου τούτου, η οποία απέρριψε την έφεση του εναγοµένου <<∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ>> και
δέχθηκε την έφεση των εναγόντων. Σύµφωνα µε το αιτιολογικό της απόφασης αυτής, που
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προσκοµίζεται σε σχέδιο (βλ.σελ.15.στιχ.2.επ.) <<Άπαντες οι ενάγοντες εκκαλούντες πλην της έκτης
των εγκαλούντων Αγλαΐας Λάζαρη, δικαιούνται την επίδικη παροχή ήτοι 52 µήνες επί 176 ίσον
9.152,00 Ευρώ έκαστος. Η δε Αγλαΐα Λάζαρη δικαιούνται 42 µήνες επί 176 Ευρώ ίσον 7.392,00
Ευρώ. Έσφαλλε συνεπώς η εκκαλούµενη, που επιδίκασε διαφορετικά ποσά στους εκκαλούντες και
πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός λόγος εφέσεως των εκκαλούντων εναγόντων...>>. Στην επόµενη
παράγραφο, που ακολουθεί στην ίδια σελίδα, αναφέρεται <<…και να γίνει εν µέρει δεκτή η αγωγή ως
βάσιµη κατ΄ ουσίαν ως προς τον εναγόµενο ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ και να υποχρεωθεί αυτός να
καταβάλει σε ένα έκαστο των πέντε πρώτων των εναγόντων τα πιο πάνω ποσά των 9.152,00 Ευρώ
και στην 6η ενάγουσα το ποσό των 7.392,00 Ευρώ…>> Οµοίως στο διατακτικό της απόφασης
ορίζεται <<Υποχρεώνει τον εναγόµενο ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ να καταβάλει στους πέντε πρώτους
ενάγοντες το ποσό των εννέα χιλιάδων εκατό πενήντα δύο Ευρώ.(9.152,00) στον καθένα και στην 6η
ενάγουσα το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ (7.392,00), νοµιµοτόκως από
της επιδόσεως της αγωγής>>. ∆ηλαδή, ενώ στην πρώτη παράγραφο της σελ.15 η ως άνω απόφαση
καταλήγει στην κρίση ότι πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 9.152,00 Ευρώ στον καθένα από τους
ενάγοντες εκκαλούντες, στη δεύτερη παράγραφο της ίδιας σελίδας και στο διατακτικό της απόφασης
αναφέρει ότι πρέπει να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Λευκάδας να καταβάλει στους πέντε πρώτους ενάγοντες
το ποσό των 9.152,00 Ευρώ στον καθένα. Είναι προφανές ότι πρόκειται για εκ παραδροµής σφάλµα
της απόφασης, που προκύπτει το περιεχόµενο αυτής, αφού αναφέρεται σε αυτήν ότι το ποσό των
9.152,00 Ευρώ οφείλεται στον καθένα από τους εκκαλούντες και στο περιεχόµενο της δεν υπάρχουν
άλλες διατάξεις που να διαφοροποιούν τους πέντε πρώτους των εκκαλούντων από τους λοιπούς.
Συνεπώς προκύπτει ασυµφωνία µεταξύ αυτών που ήθελε το δικαστήριο και αυτών που διατυπώθηκαν
στο διατακτικό της (βλ. και ΑΠ 1765/2013 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ) και θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση
διορθώσεως της υπ΄ αρίθµ. 6505/2013 απόφασης του δικαστηρίου τούτου, που προσκοµίζεται σε
σχέδιο, και συγκεκριµένα α) στο αιτιολογικό (σελ15) του σχεδίου από το εσφαλµένο <<…ως προς τον
εναγόµενο ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ και να υποχρεωθεί αυτός να καταβάλλει σε ένα έκαστο των πέντε
πρώτων των εναγόντων τα πιο πάνω ποσά των 9.152,00 Ευρώ και στην 6η ενάγουσα το ποσό των
7.392,00…>> και β) στο διατακτικό από το εσφαλµένο << Υποχρεώνει τον εναγόµενο ∆ΗΜΟ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ να καταβάλλει στους πέντε πρώτους ενάγοντες το ποσό των 9.152,00 Ευρώ στον καθένα
και στην έκτη ενάγουσα το ποσό των 7.392,00 νοµιµοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής>> στο
ορθό <<Υποχρεώνει τον εναγόµενο ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλλει στον καθένα από τους ενάγοντες,
πλην της έκτης εξ αυτών (Αγλαΐας Λάζαρη), το ποσό των 9.152,00 Ευρώ και στην έκτη ενάγουσα το
ποσό των 7.392,00 Ευρώ νοµιµοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής>>.
Επειδή όµως σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον πρόκειται για αποφάσεις που διαλαµβάνονται
αποζηµιώσεις υπαλλήλων του ∆ήµου Λευκάδας πρέπει να ασκούνται όλα τα ένδικα µέσα.
Επειδή η απόφαση επιδόθηκε προς το ∆ήµο Λευκάδας στις 21-10-2015 εποµένως εκπνέει η
προθεσµία της άσκησης αναίρεσης στις 21-11-2015 και καθίσταται πλέον αµετάκλητη η ως άνω
απόφαση και συνεπώς θα πρέπει να εκτελεσθεί.
Επειδή όµως την ανωτέρω υπόθεση την έχει χειρισθεί εξ ολοκλήρου και στους δύο βαθµούς ο
∆ικηγόρος Κώστας Κατηφόρης, φρονώ ότι εαν αποφασίσει τελικά η οικονοµική επιτροπή να ασκήσει ο
∆ήµος Λευκάδας αίτηση αναίρεσης θα πρέπει να χορηγηθεί η εντολή επειγόντως στον ως άνω
∆ικηγόρο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να αποφασίσει περί της άσκησης ή
µη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄αριθµ.2807/15 απόφασης Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών, και προς
τούτο να χορηγήσει εντολή στο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη, ο
οποίος είχε χειρισθεί την ως άνω υπόθεση και στους δύο βαθµούς και την γνωρίζει πολύ καλά.
Εν γένει να υποστηρίξει τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας, καταθέτοντας υπόµνηµα και
τυχόν κάθε διαδικαστική πράξη η οποία ήθελε απαιτηθεί.
Σε αντίθετη περίπτωση η ως άνω απόφαση θα καταστεί αµετάκλητη στις 21-11-2015 και θα πρέπει να
καταβληθούν οι επιδικασθείσες απαιτήσεις προς τους δικαιούχους υπαλλήλους.»
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον εισηγητή και έλαβε υπόψη της:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 παρ. 2 σύµφωνα µε τις οποίες: «Προκειµένου για
µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι
δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός
και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε
απόφαση ανώτατου δικαστηρίου.
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2. Το γεγονός ότι στην προκειµένη περίπτωση το νοµικό ζήτηµα δεν έχει κριθεί µε
απόφαση ανώτατου δικαστηρίου και εποµένως δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την
άσκηση ένδικων µέσων.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, οµόφωνα αποφασίζει:
Την άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄αριθµ.2807/15 απόφασης Μονοµελούς Εφετείου
Αθηνών, και προς τούτο χορηγεί εντολή στο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη, ο οποίος είχε χειρισθεί την ως άνω υπόθεση και στους δύο βαθµούς και την γνωρίζει
πολύ καλά.
Εν γένει να υποστηρίξει τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας, καταθέτοντας υπόµνηµα και
τυχόν κάθε διαδικαστική πράξη η οποία ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 286/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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