Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:3/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφ:16/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 11 του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ.πρωτ.2913/7.2.2011 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 εννιά(9) μέλη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2]Δημήτριος Γαβρίλης:Αντιπρόεδρος
3]Αναστάσιος Γαζής
4]Ευτύχιος Ζουριδάκης
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
8]Ανδρέας Αραβανής
8]Γεώργιος Μαργέλης
9]Νικόλαος Μπραντζουκάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κα νένας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Μαρία Τριτσαρώλη, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας
ΘΕΜΑ 9ον εντός της Η.Δ. της αριθ.3-2011 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
«Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη
Δικηγόρο του Δήμου κ. Μαυρέτα Καρύδη για άσκηση η μη εφέσεως κατά
της αριθ.268/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου,
που αφορά εκδίκαση αγωγής των υπαλλήλων του πρώην Δήμου Καρυάς».
Εισηγητής:
Επιτροπής

κ.

Ελευθέριος

Αραβανής:

Πρόεδρος

Οικονομικής

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της Η.Δ. διάβασε την εισήγηση της
Δικηγόρου του Δήμου: «Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ.268/2010 απόφαση του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, σύμφωνα με την οποία δίκασε την αγωγή
των:1)Ιωάννη Κορφιάτη του Περικλή, 2)Μαρίας Κοψιδά του Σπυρίδωνος,
3)Παρασκευής Ροντογιάννη του Βασιλείου, 4)Ελευθερίας Θεριανού του Θεοφάνη,
5)Αικατερίνης Χόρτη του Αιμιλίου, 6)Μαρίας Ζαβιτσάνου του Δημητρίου, 7)Ιωάννη
Κακλαμάνη του Γεωργίου, 8)Σπυρίδωνος Βλάχου του Αχιλλέα, 9)Πέτρου Ζαχαρία του
Στεφάνου και 10)Νικολάου Κατσαρού του Φωτίου, υπαλλήλων του πρώην Δήμου
Καρυάς.
Με τη πιο πάνω απόφαση ο πρώην Δήμος Καρυάς υποχρεούται να αποδώσει
στο πρώτο ενάγοντα το ποσό των 9.152,00€ από τη δεύτερη έως τον έβδομο

εναγόμενο το ποσό των 9.328,00€ και στον 8ο και 9ο των εναγομένων το ποσό των
8.976,00€ στο δε δέκατο το ποσό των 6.776,00€
Επειδή πρέπει άμεσα να ασκηθεί έφεση σύμφωνα με τη παράγραφο ιγ του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 αναφέρεται επί λέξει προκειμένου για μισθολογικές
απαιτήσεις κάθε μορφής περιλαμβανομένων και των επιδομάτων δεν είναι δυνατή η
παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων κ.λ.π.
Η έφεση πρέπει να ασκηθεί άμεσα και συγκεκριμένα μέχρι τις 18.2.2011.
Θα κατατεθεί ο φάκελος με τα σχετικά έγγραφα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Μεσολογγίου και η υπόθεση θα συζητηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών»
Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαι όπως χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο
του Δήμου κ. Μαυρέτα Καρύδη να ασκήσει έφεση κατά της αριθ.268/2010 απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Επίσης να παραστεί σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολής δικασίμου και εν γένει
οιασδήποτε διαδικαστικής πράξης ή ενέργειας εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας και να
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες για την
διεκπεραίωση της ανωτέρω υπόθεσης, προς υποστήριξη των συμφερόντων του
Δήμου Λευκάδας, (κατάθεση προτάσεων, κατάθεση προσθήκης - αντίκρουσης κλπ).
Και εκάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του Προέδρου
- το άρθρο 72 παρ.ιγ του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Τη χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου κ. Μαυρέτα Καρύδη να
ασκήσει έφεση κατά της αριθ.268/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου, που αφορά εκδίκαση υπόθεσης των: 1)Ιωάννη Κορφιάτη του Περικλή,
2)Μαρίας Κοψιδά του Σπυρίδωνος, 3)Παρασκευής Ροντογιάννη του Βασιλείου,
4)Ελευθερίας Θεριανού του Θεοφάνη, 5)Αικατερίνης Χόρτη του Αιμιλίου, 6)Μαρίας
Ζαβιτσάνου του Δημητρίου, 7)Ιωάννη Κακλαμάνη του Γεωργίου, 8)Σπυρίδωνος
Βλάχου του Αχιλλέα, 9)Πέτρου Ζαχαρία του Στεφάνου και 10)Νικολάου Κατσαρού
του Φωτίου, υπαλλήλων του πρώην Δήμου Καρυάς.
Με τη πιο πάνω απόφαση ο πρώην Δήμος Καρυάς υποχρεούται να αποδώσει
στο πρώτο ενάγοντα το ποσό των 9.152,00€ από τη δεύτερη έως τον έβδομο
εναγόμενο το ποσό των 9.328,00€ και στον 8ο και 9ο των εναγομένων το ποσό των
8.976,00€ στο δε δέκατο το ποσό των 6.776,00€
Η έφεση πρέπει να ασκηθεί άμεσα και συγκεκριμένα μέχρι τις 18.2.2011.
Θα κατατεθεί ο φάκελος με τα σχετικά έγγραφα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Μεσολογγίου και η υπόθεση θα συζητηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών
Επίσης να παραστεί σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολής δικασίμου και εν γένει
οιασδήποτε διαδικαστικής πράξης ή ενέργειας εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας και να
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες για την
διεκπεραίωση της ανωτέρω υπόθεσης, προς υποστήριξη των συμφερόντων του
Δήμου Λευκάδας, (κατάθεση προτάσεων, κατάθεση προσθήκης - αντίκρουσης κλπ).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:16/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

