ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 31/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 251/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 30 του μήνα Σεπτεμβρίου
του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 20785/25-9-2015 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
6. Σταματέλου Δήμητρα
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σέρβος Κων/νος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4.
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.
Το μέλος της Ο.Ε. κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της
Η.Δ. και κατά την συζήτηση και ψήφιση του 7ου θέματος της Η.Δ. ήταν εκτός αιθούσης.
Το μέλος της Ο.Ε. κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε μετά την εκφώνηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
και πριν την ανάγνωση της εισήγησης.
Το μέλος της Ο.Ε.κ. Βλάχος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 7ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας για απόκρουση της αίτησης ακύρωσης των
Θεοδώρας Αποστολιά και λοιπά Δημοτικών Αστυνόμων κατά της
υπ΄αριθμ.27222/23-09-2013
αποφάσεως του Δημάρχου Λευκάδας Ενώπιον του Γ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη
συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την γνωμοδότηση της δικηγόρου του
Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μας η από 196/2013 αίτηση ακύρωσης των
· Θεοδώρας Αποστολιά.
· Κωνσταντίνου Γκογκάκη του Γρηγορίου.
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Θεοδοσίου Γουριώτη του Γεωργίου.
Μαρίας Γράψα του Σπυρίδωνος.
Κωνσταντίνου Δερλερέ του Δημητρίου.
Κωνσταντίνου Κοντογιώργη του Απόστολου.
Ευάγγελου Μαγκανάκη του Λάμπρου.
Μαρίας Μιχελή του Γερασίμου.
Γεράσιμου Περδικάρη του Δημητρίου.
Χρυσοστόμου Τζούμα του Κωνσταντίνου
Κατά της υπ΄αριθμ.27222/23.09.2013 αποφάσεως του Δημάρχου Λευκάδας, δυνάμει της οποίας
μεταξύ άλλων υπάγονται τα ακόλουθα:
Ότι οι υπόψη αρμοδιότητες συνδέονται άρρηκτα με τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων που
ασκούν οι Δήμοι της χώρας, ήτοι με τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων
που αφορούν τοπικές υποθέσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 παρ.1 Συντ. η κατάργηση των
θέσεων μας, η οποία δεν τεκμηριώνεται μάλιστα σε ορισμένη έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας
της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και των συνεπειών που επάγεται η κατάργηση της,
αποδυναμώνει έτσι δραστικά την ομαλή διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και προσκρούει, για
τον λόγο αυτό στο άρθρο 102 του Συντάγματος και στην αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας των
Ο.Τ.Α, πρωτίστως διότι ανατρέπει την εξουσία που θεσπίζει η εν λόγω συνταγματική διάταξη
υπέρ των Ο.Τ.Α να αποφασίζουν για την οργάνωση των υπηρεσιών τους, με γνώμονα την
εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών. Η οριζόντια Κατάργηση του συνόλου των οργανικών θέσεων
μας συντελέσθηκε, όπως σημειώθηκε, χωρίς να έχει προηγηθεί κανενός είδους αξιολόγηση για
την αναγκαιότητα ύπαρξης τους. Αντιθέτως, κατά το άρθρο 90 παρ.1 του νόμου 4172/13 : << 1.
Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε υπουργεία,
αυτοτελής δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρυθμιστικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου
Υπουργού, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης,
μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε έκθεση αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης>>.
Η πρόβλεψη αυτή, σχετικά με την αναγκαιότητα τεκμηριωμένης αξιολόγησης πριν από την
κατάργηση οργανικών θέσεων επιβάλλεται ευθέως από το Σύνταγμα. Ειδικότερα, από το άρθρο
103 του Συντάγματος δεν απορρέει μόνον η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, όσο
διατηρείται η οργανική τους θέση, αλλά και η διατήρηση όλων των οργανικών θέσεων, εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται η δημόσια ωφέλεια προς εξυπηρέτηση της οποίας συστάθηκαν αρχικά
οι εν λόγω θέσεις. Για τον ίδιο λόγο, αναβιώνει το δικαίωμα προς κατοχή της θέσης σε περίπτωση
που αυτή καταργηθεί αλλά επανασυνδεθεί στη συνέχεια (πρβλ. Σ.τ.Ε 5022/1995, 2650-54/1987
Ολομ.). και τούτο, διότι, προφανώς, η θέση δεν υπάρχει για χάρη του δημοσίου υπαλλήλου, αλλά
για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Συνεπώς η θεσμική εγγύηση του
άρθρου103 έχει διπλή ratio: Αφενός τη διατήρηση εκείνων των θέσεων που εξυπηρετούν
λειτουργικά κάποιο σκοπό δημοσίου συμφέροντος, όσο ο σκοπός αυτός υφίστανται, και αφετέρου
την προστασία της αμεροληψίας της δημόσιας διοίκησης, ώστε ο υπάλληλος να μην
προσαρμόζεται σε πάση φύσεως μη νόμιμες εντολές, φοβούμενος για τη θέση του.
Στην ένδικη περίπτωση, δεν προηγήθηκε, όπως σημειώθηκε, έστω στοιχειώδης μελέτη που να
αποδεικνύει την απουσία του δημοσίου σκοπού για τον οποίο ανασυστάθηκαν οι οργανικές μας
θέσεις, ενώ από τα διδάγματα της κοινής πείρας προκύπτει η αναγκαιότητα τους για την
αποτελεσματική άσκηση από τους Δήμους των αρμοδιοτήτων τους επί των ως άνω τοπικών
υποθέσεων.
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι προς την οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας να αποφασίσει περί της χορήγησης
εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί κατά την ως άνω
δικάσιμο στις 23-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του
Β' Τμήματος του Διοικητικού Eφετείου Πατρών, να αποκρούσει την από 196/2013 Αίτηση Ακύρωσης
της Θεοδώρας Αποστολιά, Κωνσταντίνου Γκογκάκη του Γρηγορίου, Θεοδοσίου Γουριώτη του
Γεωργίου, Μαρίας Γράψα του Σπυρίδωνος, Κωνσταντίνου Δερλερέ του Δημητρίου, Κωνσταντίνου
Κοντογιώργη του Απόστολου, Ευάγγελου Μαγκανάκη του Λάμπρου, Μαρίας Μιχελή του Γερασίμου,
Γεράσιμου Περδικάρη του Δημητρίου, Χρυσοστόμου Τζούμα του Κωνσταντίνου, δέκα υπαλλήλων της
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Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λευκάδας που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδος προς
ακύρωση της της υπ΄αριθμ: 27222/23.09.2013 αποφάσεως του Δημάρχου Λευκάδας .
Εν γένει να υποστηρίξει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας, καταθέτοντας υπόμνημα η
τυχόν πρόσθετους λόγους και κάθε διαδικαστική πράξη η οποία ήθελε απαιτηθεί.»
Η κα Δήμητρα Σταματέλου, στη συνέχεια είπε: Κατανοώ ότι πρέπει να παραστεί δικηγόρος, αλλά
επειδή δεν διευκρινίζεται η θέση που θα κρατήσει ο Δήμος, ψηφίζω κατά.
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, κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσης της κας Σταματέλου,
αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί κατά
την ως άνω δικάσιμο στις 23-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο,
ενώπιον του Β' Τμήματος του Διοικητικού Eφετείου Πατρών, να αποκρούσει την από 196/2013
Αίτηση Ακύρωσης της Θεοδώρας Αποστολιά, Κωνσταντίνου Γκογκάκη του Γρηγορίου, Θεοδοσίου
Γουριώτη του Γεωργίου, Μαρίας Γράψα του Σπυρίδωνος, Κωνσταντίνου Δερλερέ του Δημητρίου,
Κωνσταντίνου Κοντογιώργη του Απόστολου, Ευάγγελου Μαγκανάκη του Λάμπρου, Μαρίας Μιχελή
του Γερασίμου, Γεράσιμου Περδικάρη του Δημητρίου, Χρυσοστόμου Τζούμα του Κωνσταντίνου, δέκα
υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λευκάδας που στρέφεται κατά του Δήμου
Λευκάδος προς ακύρωση της της υπ΄αριθμ: 27222/23.09.2013 αποφάσεως του Δημάρχου Λευκάδας.
Εν γένει να υποστηρίξει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας,
καταθέτοντας
υπόμνημα η τυχόν πρόσθετους λόγους και κάθε διαδικαστική πράξη η οποία ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 251/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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