Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:27/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:234/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 24η του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
25346/20.9.2012 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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση . Στη συνέχεια κατά τη
διάρκεια του 4ου θέματος Η.Δ. Προσήλθε ο κος.Μαργέλης Γεώργιος και στη διάρκεια
του 5ου θέματος Η.Δ. Προσήλθε ο κος Μπραντζουκάκης Νικόλαος. ΗΣυνεδρίαση
συνεχίστηκε με παρόντα τα παρακάτω οκτώ(8) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Πεντεσπίτης Νίκος
5) Zoυριδάκης Ευτύχιος
6) Γαβρίλης Δημήτρης
7)ΜαργέληςΓεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σάντα-Μακρή Αικατ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.27-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για
άσκηση έφεσης κατά της αρ.1291/2011 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Εισηγ: κα.Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ'1291/2011 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία υποχρεώνει τoν Δήμο Λευκάδας να
καταβάλλει στην έκτη ενάγουσα το ποσόν των 2.446 ευρώ για το χρονικό διάστημα
Απριλίου του 2008 έως και 30-6-2009 και για τους λοιπούς ενάγοντες το ποσόν των
5456 ευρώ για το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2006 έως και 30-6-2009 .Οι
ενάγοντες με την απο 11/10/2010 αγωγή τους ζητούσαν να τους χορηγηθεί η
πρόσθετη μηνιαία μισθολογική αμοιβή των 176 ευρώ μηνιαίως διότι έχει χορηγηθεί
σε πολλές κατηγορίες υπαλλήλων της Δημόσιας Διοίκησης,ότι οι ενάγοντες οι οποίοι
υπάγονται στο ενιαίο μισθολογικό πλαίσιο που διέπει τον ευρύτερο τομέα του
Δημοσίου τους ΟΤΑ και τα Ν.Π.Δ.Δ δικαιούνται όλες τις προβλεπόμενες και

χορηγούμενες εκ του νόμου παροχές ανεξάρτητα απο το δικαίωμα τους στην
απόληψη των ειδικών και ιδιαζουσών συνθηκών εργασίας τους δικαιολογημένα
καταβάλλονται στους εργαζόμενους στους ΟΤΑ .
Η ως άνω απόφαση επιδόθηκε στον Δήμο Λευκάδας στις 14/9/2012 και ως εκ
τούτου άρχισε να μετρά η αποσβεστική προθεσμία των τριάντα ημερών για την
άσκηση της έφεσης
Η ως άνω διαφορά έχει βαρύνουσα σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας και απαιτεί δικηγόρο με εξειδικευμένες και ιδιαίτερες γνώσεις στο εργατικό
δίκαιο,ως εκ τούτου
απαιτείται να ασκήσει την έφεση ο κος Κατηφόρης
Κωνσταντίνος ο οποίος διαθέτει τα προσόντα αυτά .
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, να δοθεί άμεσα
εντολή στον
Δικηγόρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κατηφόρη
Κωνσταντίνο , να ασκήσει έφεση κατά της αριθ' 1291/2011 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να υποστηρίξει αυτήν με κάθε νόμιμο μέσο
σε οποιαδήποτε δικάσιμο που ήθελε αυτή προσδιορισθεί”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
ανάθεση της παραπάνω υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κατηφόρη
Κωνσταντίνο, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει

Αναθέτει κατ' εξαίρεση δικαστικού χειρισμού τη παραπάνω υπόθεση,στον Δικηγόρο
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κατηφόρη Κωνσταντίνο , ο οποίος έχει
εξειδικευμένες και ιδιαίτερες γνώσεις στο εργατικό δίκαιο, να ασκήσει έφεση κατά της
αριθ' 1291/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να
υποστηρίξει αυτήν με κάθε νόμιμο μέσο σε οποιαδήποτε δικάσιμο που ήθελε αυτή
προσδιορισθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 234/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

