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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 58ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 628/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από
11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.
4830/2021, την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄
αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 31780/29-10-2021 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της.
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
φυσική παρουσία
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή φυσική παρουσία 2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
φυσική παρουσία 3
4 Μαργέλη Μαρία
4
τηλεδιάσκεψη
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
τηλεδιάσκεψη
6 Γαζής Αναστάσιος
6
τηλεδιάσκεψη
7 Γιαννιώτης Παναγιώτης
7
τηλεδιάσκεψη
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 Δήμου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης
κ. Δρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για αγωγές της Μ.Κ. κατά του Δήμου Λευκάδας σχετικά με μισθολογικές διαφορές: α) η
από 7/6/21 (αρ. εκθ. καταθ. 17/2021) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και β) η από 1/6/21 (αρ. εκθ. καταθ.
ΜΕΙ25/2021) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον δικηγόρο του Δήμου κ.
Δημήτριο Μασούρα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την εξής γνωμοδότησή του:
«Με την α) ανωτέρω αγωγή η δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας Μ.Κ. ζητεί να υποχρεωθεί ο Δήμος
Λευκάδας να της καταβάλει το ποσό των 3.831,12 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής λόγω
παράνομης κατά την άποψη της ενάγουσας παρακράτησης ποσών για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% και
ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%, επί των μηνιαίων αποδοχών της, κατά τα έτη 2016 έως και 2021. Η εν λόγω
αγωγή συζητείται κατά τη δικάσιμο της 08.11.2021.
Με την β) ανωτέρω αγωγή η ίδια ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθεί ο Δήμος Λευκάδας να της καταβάλει το
ποσό των 30.307,20 ευρώ, λόγω μη σύννομης κατά την άποψη της ενάγουσας παράλειψης του Δήμου Λευκάδας
να καταβάλει προσαύξηση μηνιαίας αντιμισθίας ύψους 20% δυνάμει του αρ. 21§3 ν. 3274/2004, που προβλέπει
την προσαύξηση αυτή για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού και για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως και 31.05.2021.
Η εν λόγω αγωγή συζητείται κατά τη δικάσιμο της 03.06.2022.
Η άποψη της υπηρεσίας μας έχει ως εξής:
Η υπηρεσία μας στελεχώνεται από δύο δικηγόρους, που αμφότεροι κωλύονται στην συγκεκριμένη
υπόθεση, διότι η μεν Μ.Κ. είναι η ενάγουσα των ανωτέρω αγωγών και αντίδικος του Δήμου, ενώ και ο
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υπογράφων την παρούσα έχει προφανές συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης, καθώς θα μπορούσε να
διεκδικήσει και ο ίδιος τα ίδια κονδύλια για το χρόνο της θητείας του μέχρι σήμερα.
Συνεπώς, συντρέχει ανάγκη ορισμού τρίτου δικηγόρου, μη μέλους της υπηρεσίας μας για τον χειρισμό
των υποθέσεων κατά την κρίση του και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ο.Ε.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούμαστε στην Ο.Ε., λόγω κωλύματος των μελών της υπηρεσίας μας, την ανάθεση σε δικηγόρο μη
συνδεόμενο με σύμβαση έμμισθης εντολής ώστε να εισηγηθεί για το χειρισμό των ως άνω υποθέσεων και να
εκπροσωπεί το Δήμο Λευκάδας κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών, με όποιον τρόπο εισηγηθεί ο ίδιος
και αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση.
• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαπιστώνει το κώλυμα του χειρισμού της ανωτέρω υπόθεσης από τους δικηγόρους του Δήμου και θα
αναθέσει την υπόθεση σε δικηγόρο εκτός Δήμου, μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 628/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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