ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 6/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 8 του µήνα Ιανουαρίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 118/4-1-2019 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σέρβος Κων/νος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Περδικάρης Αθανάσιος
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4 της ηµερήσιας διάταξης: Ενηµέρωση Ο.Ε. για µη άσκηση αίτησης αναίρεσης, ή κανενός έκτακτου
άλλου ένδικου µέσου (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), κατά της αριθ’ Α517/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών του Γ΄ Τριµελούς Τµήµατος.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’Α517/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η οποία
δίκασε έφεση του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ κατά της αριθ’ 14/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
και της Αγλαίας Λάζαρη και του προσθέτως παρεµβαίνοντος ∆ήµου Λευκάδας, στην οποία µεταξύ των άλλων
περιέχονται τα ακόλουθα:
Κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή µόνον κατά το µέρος που αφορά το χρονικό διάστηµα των 11 µηνών
από την έναρξη του προγράµµατος από 5-2-2001 έως 4-1-2002 και να µεταρρυθµισθεί αναλόγως η
προσβληθείσα µε αυτή απόφαση της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής. Περαιτέρω δέχεται εν µέρει την
αριθ’15/Συν3η/18-12-2013 απόφαση της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής του Τοπικού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ
–ΕΤΑΜ Λευκάδας. Αποφαίνεται ότι από το συνολικό χρονικό διάστηµα 5/2/2001-31/10/2006, η καθής η
προσφυγή Αγλαία Λάζαρη απασχολήθηκε ως σχολικός φύλακας στο ∆ήµο Λευκάδας µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας, υπαγόµενη στην πλήρη ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µόνο κατά το χρονικό διάστηµα από 5-1-2002 έως
31-10-2006.
Συµψηφίζει τα δικαστικά έξοδα µεταξύ των διαδίκων.
Η ως άνω απόφαση η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη, επιδόθηκε προς το ∆ήµο Λευκάδας στις 2-1-2019
Περαιτέρω για την ως άνω υπόθεση δεν χωρεί κανένα άλλο έκτακτο ένδικο µέσο, συνεπώς ο ∆ήµος Λευκάδας
θα πρέπει να συµµορφωθεί µε την ως άνω αριθ’ Α517/2018 και να πράξουν οι οικονοµικές υπηρεσίες αυτού
όσα αυτή υποχρεώνει, ήτοι να καταβάλλουν τις εισφορές προς το ΙΚΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας ότι δεν δύναται να ασκηθεί κανένα ένδικο
µέσο διότι δεν θα ευδοκιµήσει και πρέπει ο ∆ήµος Λευκάδας να συµµορφωθεί µε την αριθ’Α517/2018
απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.»
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Τη µη άσκηση αίτησης αναίρεσης, ή κανενός έκτακτου άλλου ένδικου µέσου (άρθρο 72 ια
Ν.3852/2010), κατά της αριθ’ Α517/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών του Γ΄ Τριµελούς
Τµήµατος και τη συµµόρφωση του ∆ήµου Λευκάδας µε την αριθ’Α517/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 6/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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