ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 26ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 185/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Ιουνίου του έτους
2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 12530/24-6-19 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
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Γιαννιώτης Οδυσσέας
2 Περδικάρης Αθανάσιος
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σέρβος Κων/νος
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Καββαδάς Θωµάς
5 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
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6
6
7
7
8
8
9
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα, εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ, Χαλικιά Ευάγγελο που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο. Ε. περί άσκησης έφεσης κατά της αριθµ. 15/2019 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, στην υπόθεση Σπυρίδωνος Αρέθα και λοιπών κατά του ∆ήµου Λευκάδας
(καταβολή αναδροµικών επιδοµάτων κλπ που καταργήθηκαν µε το Ν. 4093/2012).
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, 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:
«∆υνάµει της 15/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λευκάδας αναγνωρίζεται η υποχρέωση του
∆ήµου Λευκάδας να καταβάλει στους ενάγοντες το ποσό των 2.000 ευρώ σε έκαστο (19 ενάγοντες) µε τον
νόµιµο τόκο αναδροµικά
για την κατάργηση των επιδοµάτων Εορτών-Πάσχα-Χριστουγέννων κατόπιν
εφαρµογής του Ν. 4093/2012.
Επί της εν θέµατι υπόθεσης έχω να εκθέσω τα εξής:
•
∆υνάµει του Ν. 4093/2012 έγιναν κατάργηση των επιδοµάτων Εορτών-Πάσχα-Χριστουγέννων
•
Οι ενάγοντες εργάζονται στον ∆ήµο Λευκάδας µε σύµβαση αορίστου χρόνου
•
∆υνάµει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει
« 1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρµοδιότητες:
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά»,
2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από
γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
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•
Λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει αποφανθεί επί του ζητήµατος αυτού, ως εµπεριέχεται στην ένδικη
υπόθεση, ανώτατο ∆ικαστήριο αλλά αναµένεται εντός του αµέσως επόµενου χρονικού διαστήµατος η
δηµοσίευση της απόφασης του ΣΤΕ, η οποία φέρεται να κρίνει συνταγµατική την σχετική διάταξη περί
περικοπής των εν θεµάτι επιδοµάτων.
•
Λόγω της σπουδαιότητας του θέµατος
•
Λόγω του ότι αν δεν ασκηθεί έφεση, η απόφαση θα καταστεί τελεσίδικη απόφαση
•
Λόγω του ότι η έφεση κατά αποφάσεων που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών
(663 επ. ΚΠολ∆) ασκείται παραδεκτώς εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των 30 ηµερών από την επίδοσή
η
τους στον αντίδικο & η εν θέµατι απόφαση επιδόθηκε την 12 /6/2019 στον ∆ήµο Λευκάδας και συνεπώς η
η
έφεση πρέπει να κατατεθεί µέχρι την 12 /7/2019.

ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ
Να δοθεί εντολή περί άσκησης έφεσης κατά της 15/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγήθηκε τα εξής:
«Σύµφωνα τις δ/ξεις της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 καταργούνται αυτές του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το οποίο είχε ως εξής: «Προκειµένου για µισθολογικές
απαιτήσεις, κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την
άσκηση ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις
περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.»
Με τις δ/ξεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010:«Η Οικονοµική Επιτροπή µε ειδική απόφαση που
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της
αρµοδιότητάς της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την
ιδιαίτερη σοβαρότητά του».
Επίσης µε τις δ/ξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 οι οποίες αντικατέστησαν αυτές της παρ. 1.ιδ
του άρθρου 72 του Ν. 3852/10: «Η Ο.Ε. αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή
κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο
δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει
το παραπάνω ποσό».
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την αρ. 411/2018 προηγούµενη απόφαση της Ο.Ε. σχετική µε το
θέµα, άλλων εναγόντων υπαλλήλων του ∆ήµου, καθώς και την γνωµοδότηση της δικηγόρου του ∆ήµου
Αικατερίνης Τσερέ, προτείνεται η αποστολή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης περί
άσκησης ή µη Έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
-Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν από αυτές της παρ. 2 του
άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και αυτές της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012.
- Την γνωµοδότηση της δικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας.
- Την αρ. 411/2018 προηγούµενη απόφαση της Ο.Ε.
- Την ανωτέρω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την αποστολή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη έφεσης κατά της
αριθµ. 15/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, στην υπόθεση Σπυρίδωνος Αρέθα και λοιπών κατά
του ∆ήµου Λευκάδας (καταβολή αναδροµικών επιδοµάτων κλπ που καταργήθηκαν µε το Ν. 4093/2012).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 185/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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