ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 3ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 45/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 10 του µηνός Φεβρουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 2104/6-2-2020 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα
µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, προσήλθε πριν τη συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων των 1) Λύτρα Ηλία του
Αποστόλου και 2) Τσάκα Χρυσάνθης του Γεωργίου, που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εκδικάζεται
στη δικάσιµο της 7ης-2-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 7-12-2019 και αριθµό κατάθεσης 168/2019 αίτηση ασφαλιστικών
µέτρων του Λύτρα Ηλία του Αποστόλου 2) Τσάκα Χρυσάνθης του Γεωργίου, η οποία απευθύνεται ενώπιον
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και εκδικάζεται στις 7-2-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή
ή µαταίωση δικάσιµο στην οποία µεταξύ των άλλων περιέχονται τα εξής:
Ότι άπαντες απασχοληθήκανε στο καθού, δυνάµει διαδοχικών συµβάσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως
συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
Ειδικότερα, έχοντας περιληφθεί για την διαδικασία πρόσληψης του τακτικού προσωπικού
αναµένοντας από τον ΑΣΕΠ τον αυτεπάγγελτο έλεγχο, δεν συµπεριελήφθησαν στον πίνακα των
επιτυχόντων. Κατ’ ακολουθίαν ζητούν να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Λευκάδας να αποδέχεται προσωρινά τις
υπηρεσίες τους µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους, η οποία να σηµειωθεί
δεν έχει ακόµη επιδοθεί στο ∆ήµο Λευκάδας, καταδικαζόµενος σε περίπτωση που αρνηθεί να συµµορφωθεί
µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου σε χρηµατική ποινή 300 ευρώ. Ως προς τον καθένα /καθεµία από αυτούς.
Προς τούτο
Εισηγούµαι
Να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη να
παρασταθεί στην ως άνω δικάσιµο στις 7-2-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο προς απόκρουση της ως άνω αίτησης
ασφαλιστικών µέτρων των: 1) Λύτρα Ηλία του Αποστόλου, 2) Τσάκα Χρυσάνθης του Γεωργίου, η οποία
στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη να
παρασταθεί, µετά την µαταιωθείσα δικάσιµο στις 7-2-2020, σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο προς απόκρουση της ως άνω
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων των: 1) Λύτρα Ηλία του Αποστόλου, 2) Τσάκα Χρυσάνθης του Γεωργίου, η
οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 45/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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