ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 17ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 110/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µήνα Μαϊου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7908/28-4-17 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Καββαδάς Θωµάς
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3.
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4.
5. Θερµός Ευάγγελος
5.
6. Πολίτης Σπυρίδων
6.
7. Καρφάκη Μαριάννα
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 7ο: Ενηµέρωση Ο.Ε. για την αρ. 566/2017 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
για τυχόν χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, 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 εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’ 566/2017 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
στην οποία συζητήθηκαν οι εφέσεις του: 1) Γρηγορίου Θειακού, 2) Θεοδώρας Καραβία, 3)
Παναγιώτη Κατωπόδη, 4) Μαρίας Κοµπίτση, 5) Νικολέττας Κονιδάρη, 6) Αγλαίας Λάζαρη 7)
∆ηµητρίου Μεσσήνη ,8 ) Σπυρίδωνα Ροντογιάννη, 9) Περικλή Σκλαβενίτη και 10) ∆ηµητρίου
Σολδάτου, Σχολικών Φυλάκων, που στρέφονταν κατά της 1) Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και 2) του ∆ήµου Λευκάδας, δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα:
Μετά την έκδοση της υπ’αριθ’ 81/2015 µη οριστικής απόφασης του ως άνω ∆ικαστηρίου το
οποίο συνεκδίκασε τις από 20-10-2010 υπ’αριθ’ καταθ.100994/1380/2011 και 25-11-2010 υπ’αριθ’
καταθ.101007/1381/2011) εφέσεις και τον ασκηθέντα µε τις προτάσεις πρόσθετο λόγο της πρώτης
εξ αυτών ,τις έκανε τυπικά δεκτές και ανέβαλε την πρόοδο της δίκης, διατάσσοντας την επανάληψη
της συζήτησης προκειµένου να προσκοµιστεί από τον επιµελέστερο των διαδίκων η προβλεπόµενη
από τη διάταξη του άρθρου 17 του ν.2145/1993 πράξη του αρµοδίου τµήµατος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου η βεβαίωση του Γραµµατέα του, ενόψει του ότι οι επίδικες αξιώσεις των εναγόντων
συνδέονται µε δαπάνες του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ .
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Περαιτέρω οι εκκαλούντες µε την από 26-10-2007 και υπ’αριθ’ κατάθεσης 1889/2007 αγωγής
τους απευθυνόµενη κατά της ΕΕΤΑΑ και του ∆ήµου Λευκάδας, που άσκησαν ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αθηνών. Το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο, δικάζοντας αντιµωλία των διαδίκων, κατά την
ειδική διαδικασία διαφορών από αµοιβές για την παροχή εργασίας, συνεκδικάζοντας την ως άνω
αγωγή µε την από 7-10-2008 προσεπίκληση προς παρέµβαση που άσκησε ο ∆ήµος Λευκάδας
κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία <<Οργανισµός Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού>> µε την υπ’αριθ’766/2009 οριστική απόφασή του έκανε εν µέρει δεκτή την
αγωγή ως προς το ∆ήµο Λευκάδας, ενώ την απέρριψε ως προς την ΕΕΤΑΑ όπως επίσης απέρριψε
και την προσεπίκληση. Περαιτέρω η πρώτη εναγόµενη ΕΕΤΑΑ ανέλαβε την οικονοµική διαχείριση του
Προγράµµατος και περιορίστηκε να καταβάλει σε κάθε ασκούµενο φύλακα την ορισθείσα
αποζηµίωση για τη συµµετοχή του σε αυτό.
Οι συµβάσεις αυτές, µετά τη λήξη τους, ανανεώθηκαν µε παρόµοια συµφωνητικά συνεργασίας
ορισµένου χρόνου µεταξύ των οποίων δεν µεσολαβούσε διακοπή,
Κατ’ ακολουθίαν απαλλάσσει την ΕΕΤΑΑ από όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις και
υποχρεώνει το ∆ήµο Λευκάδας, να καταβάλει το ποσόν των 4.578,00 € στους 1,2,3,4,5,7,8,9 και 10ο
από αυτούς και το ποσόν των 2.025,15 € στην 6η ενάγουσα, µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της
επίδοσης της αγωγής.
Επειδή η ως άνω απόφαση επιδόθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας στις 25-4-2017 και αρχίζει να
εκπνέει η προθεσµία της τυχόν άσκησης αίτησης αναίρεσης η οποία λήγει στις 24-4-2017
Επειδή πρόκειται για αποζηµιώσεις υπαλλήλων που ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων υποχρεώνει
στην άσκηση όλων των ενδίκων µέσων µη αποκλειοµένων των έκτακτων
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας προς συζήτηση και να
αποφασίσει περί άσκησης ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ’ 566/2017 απόφασης του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ή να αποφασίσει να καταβάλει το ως άνω ποσόν ο ∆ήµος
Λευκάδας στους ως άνω υπαλλήλους του ∆ήµου Λευκάδας.
Σε περίπτωση όµως άσκησης της αίτησης αναίρεσης θεωρώ σκόπιµο να χορηγηθεί εντολή
στο ∆ικηγόρο Αθηνών Κώστα Κατηφόρη, ο οποίος παραστάθηκε και στους δύο βαθµούς
δικαιοδοσίας.
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:
Την άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ’ 566/2017 απόφασης του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και χορηγεί, για τον σκοπό αυτό, εντολή στο ∆ικηγόρο Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη, ο οποίος παραστάθηκε και στους δύο βαθµούς δικαιοδοσίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 110/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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