ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 23ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 170/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 10 του µήνα Ιουνίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 11168/6-6-19 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
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7
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 6 της ηµερήσιας διάταξης: Ενηµέρωση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας για την
αριθ’57/2018 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη, για άσκηση έφεσης και εν γένει ενδίκων µέσων κατά της ως άνω
απόφασης η οποία εκδόθηκε επί της αγωγής της Mαύρας Μαλακάση, κατά της εταιρείας ΕΤΑΝΑΛ των πρώην
ΟΤΑ, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και ο ∆ήµος Λευκάδας.
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’ 57/2018 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για να
εκδικάσει αφενός την απο 16 Φεβρουαρίου 2017 και αριθµό κατάθεσης 10/2017 αγωγή της Μαύρας
Μαλακάση, η οποία στρέφεται κατά της ETANAΛ ΑΕ, διαδικασία εργατικών διαφορών αρ.614 παρ.1,3
Κ.Πολ.∆., αφετέρου την κύρια παρέµβαση των 1) δευτεροβάθµιου ΟΤΑ µε την επωνυµία Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων 2) του ΟΤΑ µε την επωνυµία ∆ήµος Λευκάδας και της Περιφερειακής ένωσης ∆ήµων Ιονίων Νήσων
(ΠΕ∆ΙΝ)
Στην ως άνω αγωγή µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Η ως ενάγουσα εργαζόταν επί εικοσαετίας στην εναγόµενη εταιρεία ΟΤΑ υπό την επωνυµία ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ µε το διακριτικό τίτλο ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ
Περαιτέρω για τις παρεχόµενες εργασίες ζητεί να αναγνωρισθεί ότι έως σήµερα υπολείπεται να τις
καταβληθούν το ποσό των εννέα χιλιάδων εβδοµήντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών 9.072,54 ευρώ
(19.317,89 ευρώ που είναι το αναγνωρισθέν από την αντίδικο καταβλητέο ποσό µείον 12.001,52 ευρώ που έχει
καταβληθεί συν 1.756,17 ευρώ που συνιστά διαφορά µεταξύ της καταβλητέας και της νόµιµης αποζηµίωσης
απόλυσης εργαζοµένου της δικής της κατηγορίας, ποσό που δύναται να αναπροσαρµοσθεί µε απόφαση του
∆ικαστηρίου µειωµένο κατά το ποσό που τυχόν θα έχει εµπροθέσµως και αποδεδειγµένως καταβληθεί,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα καταβολών, από την εναγόµενη, έως την συζήτηση της παρούσας.
Να καταβάλει το συνολικό ποσό των 102.690,51 ευρώ για τα κονδύλια των δεδουλευµένων, δώρο Πάσχα,
επίδοµα αδείας, αποδοχές αδείας, δυνάµει της έγκυρης σύµβασης εργασίας της.
Το ποσό των 1.756,17 ως διαφορά αποζηµίωσης µεταξύ της νόµιµης αποζηµίωσης απολυοµένου που
δικαιούται βάσει του ν.4257/2014 άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Ια.12, ύψους 21.074,06 ευρώ και της
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αποζηµίωσης απόλυσης ύψους 19.317,89 ευρώ που σύµφωνα µε την από 26-8-2016 έγγραφη καταγγελία της
πρώτης εναγόµενης εταιρείας ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ και το πρόγραµµα καταβολών, αναγνώρισαν οι εναγόµενοι ως
καταβλητέο το κονδύλιο των τριών χιλιάδων ευρώ, ως αποκατάσταση της ηθικής βλάβης της.
Και επικουρικώς όλα τα ανωτέρω νοµιµοτόκως σύµφωνα µε τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού.
Περαιτέρω επι των ως άνω διαφορών εκδόθηκε η αριθ’57/2018 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας σύµφωνα µε την οποία συνεκδίκασε την αριθ’10/2017και την αριθ’64/2017 κύρια παρέµβαση των
ΟΤΑ απέρριψε την κύρια παρέµβαση υποχρέωσε την εναγόµενη εταιρεία ΕΤΑΝΑΛ να καταβάλει µε το νόµιµο
τόκο υπερηµερίας από τότε που κάθε κονδύλιο κατέστη απαιτητό και µέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όπως
έκαστο αναλύεται στο σκεπτικό της παρούσας στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 18.259,17 ευρώ.
Αναγνωρίζει ότι η εναγόµενη ΕΤΑΝΑΛ υποχρεούται να καταβάλει µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από τότε που
κάθε κονδύλιο κατέστη απαιτητό και µέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όπως έκαστο αναλύεται στο σκεπτικό της
απόφασης το συνολικό ποσό των 81.466,00 ευρώ
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει άµεσο έννοµο συµφέρον από την παρούσα υπόθεση.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας ήταν µέτοχος της ως άνω εναγόµενης εταιρείας, εφόσον η εταιρεία αυτή δεν ασκήσει
έφεση και δεν εκπροσωπηθεί, τότε θα καταλογισθούν εις βάρος αυτού τα όλα τα παραπάνω ποσά.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί από την Οικονοµικής Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου
Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία , Μαυρέτα Καρύδη εντολή για άσκηση έφεσης και εκπροσώπησης του ∆ήµου
Λευκάδας ως έχοντος έννοµο συµφέρον καταθέτοντας προτάσεις ή οτιδήποτε άλλο ήθελε απαιτηθεί.
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:
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία, Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση
έφεσης και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας κατά της αριθ’ 57/2018 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία εκδόθηκε επί της αγωγής της Mαύρας Μαλακάση, κατά της εταιρείας
ΕΤΑΝΑΛ των πρώην ΟΤΑ, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και ο ∆ήµος Λευκάδας, ως έχοντος έννοµο
συµφέρον καταθέτοντας προτάσεις ή οτιδήποτε άλλο ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 170/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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