ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 15/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 120/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 26 του µήνα Μαΐου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 9645/22-5-2015 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Σταµατέλου ∆ήµητρα
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σέρβος Κων/νος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε πριν την εκφώνηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος
και συµµετέχει στην διαδικασία.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Κουκούλη, δικηγόρο
Πατρών, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του ∆/κού Εφετείου
Πατρών κατά της αρ. 141/2012 αίτησης ακύρωσης του Θωµά Κατωπόδη.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η απο 19-7-2012 και αριθµό κατάθεσης 141/2012 αίτηση ακύρωσης του
Θωµά Κατωπόδη που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και συγκεκριµένα για την ακύρωση της
αριθ'16756/27/6/2012 απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας, τοποθέτησης αναπληρωτών
προϊσταµένων των Οργανικών µονάδων του ∆ήµου Λευκάδας.
Η τοι µε την ως άνω αίτηση ακύρωσης διατείνεται ότι :Είναι δηµοτικός υπάλληλος του ∆ήµου
Λευκάδας ,κατηγορίας ΤΕ. Ηταν ,έως την έκδοση της προσβαλλοµένης ,ο Προιστάµενος της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.

1

Η προσβαλλόµενη είναι , δήθεν, κατά το µέρος που την πλήττει παράνοµη και ακυρωτέα, διότι α) Η
τοποθέτηση δηµοτικού υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ στη θέση του Προισταµένου της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας και η αντικατάστασή του απο αυτήν εκχώρησε χωρίς
προηγούµενη απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου (β) .Το νόµιµο έρεισµα της,το άρθρο 33 του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας είναι παράνοµο, καθό µέρος προβλέπει
την πλήρωση της θέσης του Προισταµένου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών απο υπαλλήλους
ΤΕ µόνον όταν ελλείπουν υπάλληλοι ΠΕ. Και τούτο ,διότι πρώτον έχει θεσπισθεί χωρίς νοµοθετική
εξουσιοδότηση καθόσον καθορίζει, πέραν τους κλάδους των υπαλλήλων προς επιλογή σε θέση
Προισταµένου της ∆ιεύθυνσης αυτής ∆εύτερον αντιτίθεται στον ανώτερης τυπικής ισχύος άρθρο
πρώτο του ν.3839/2010,το οποίο ορίζει ότι επιτρέπεται να επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ τόσο
ως Προιστάµενοι των ∆ιευθύνσεων, των Τµηµάτων και των αυτοτελών Γραφείων των ∆ήµων της
χώρας ανεξαρτήτως εάν ελλείπουν υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ.
Περαιτέρω η ως άνω υπόθεση συζητήθηκε στις 22-5-2015 διότι ο ανωτέρω Θωµάς Κατωπόδης δεν
συναίνεσε στην αναβολή του ∆ήµου Λευκάδας ,όµως κατά την ως άνω ηµεροµηνία ήταν αδύνατον να
παρασταθώ εγώ διότι είχα λάβει πρότερον άλλες εντολές απο την παρούσα οικονοµική επιτροπή να
παρασταθώ και να υπερασπίσω τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον των Πολιτικών
∆ικαστηρίων της Λευκάδας. Ως εκ τούτου ζήτησε και έλαβε προθεσµία για να του χορηγηθεί
νοµιµοποίηση ο Γιώργος Κουκούλης δικηγόρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών.
Επειδή θεωρώ ότι δέον όπως του χορηγηθεί εντολή και εγκριση νοµιµοποίησης αυτού για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Α' τµήµατος του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών κατά της αίτησης ακύρωσης του Θωµά Κατωπόδη η οποία εκδικάσθηκε κατά την
συνεδρίαση αυτού στις 22-5-2015.
Επειδή ο ∆ικηγόρος Γιώργος Κουκούλης έχει εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στο ∆ιοικητικό
∆ίκαιο.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο, το οποίο συνίσταται αφενός πρώτον
ότι η ∆ιοίκηση έχει συνέχεια, αφετέρου εφόσο ήθελε γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης του ως άνω, ο
∆ήµος Λευκάδας θα κληθεί αναδροµικά να αποκαταστήσει την ανωτέρω διαφορά που προέκυψε
µεταξύ των.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει εντολή και έγκριση νοµιµοποίησης στον Γιώργο Κουκούλη, δικηγόρο του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Πατρών, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Α'
τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αίτησης ακύρωσης του Θωµά Κατωπόδη η
οποία εκδικάσθηκε κατά την συνεδρίαση αυτού στις 22-5-2015. Να καταθέσει υπόµνηµα ,και
οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί για την απόκρουση της ως άνω αριθ'
141/2012 αίτησης του Θωµά Κατωπόδη για την ακύρωση της αριθ'16756/27/6/2012 απόφασης του
∆ηµάρχου Λευκάδας. Εν γένει να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
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 και έγκριση νοµιµοποίησης στον Γιώργο Κουκούλη, δικηγόρο του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Πατρών, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Α'
τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αίτησης ακύρωσης του Θωµά Κατωπόδη η
οποία εκδικάσθηκε κατά την συνεδρίαση αυτού στις 22-5-2015.
Να καταθέσει υπόµνηµα και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί για την
απόκρουση της ως άνω αριθ' 141/2012 αίτησης του Θωµά Κατωπόδη για την ακύρωση της
αριθ'16756/27/6/2012 απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας. Εν γένει να υποστηρίξει τα έννοµα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 120/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

2

