ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
28ης Ιουλίου 2015
Αριθ. απόφασης

145
Περίληψη
Εξουσιοδότηση για μη άσκηση έφεσης
κατά της με αριθ.175/2015 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Ειδική
Διαδικασία εργατικών διαφορών)

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Ιουλίου 2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 33102/23-07-2015
έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Αλεξία Γκιρτζίκη
Απόστολος Αγκόρτζας
Γεώργιος Κολλάρος (αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες

1. Τοπ Ισμέτ
2. Αθανάσιος Ξυνίδης
3. Σιαμπάν Μπαντάκ
4. Ερκάν Κίρατζη

Στη θέση του τακτικού μέλους Τοπ Ισμέτ που δήλωσε ότι θα απουσιάζει
κλήθηκε και παρίστατο το αναπληρωματικό μέλος Γεώργιος Κολλάρος.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο
δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι'
αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
O Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε τα τρία θέματα της εκτός ημερησίας
διάταξης (έτσι όπως καταρτίστηκε), και είναι το εξής:
1. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής που προσκομίσθηκαν
στο διαγωνισμό του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ.
Πασχαλιάς της Δ.Ε. Σταυρούπολης» από τη μειοδότρια Αλέξανδρος Α.Ε.
2. Εξουσιοδότηση για άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 175/2015
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών).

3. Γνωμοδότηση επί της Προσφυγής της επιχείρησης Καφεστίδη Ι.Νικολάου για το
έργο «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακή αναβάθμιση στο κλειστό αθλητικό
κέντρο Φίλιππος Αμοιρίδης και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης» σύμφωνα με
το άρθρο 4 του Ν.3886/2010.
Στη συνέχεια και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 ανέφερε ότι λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους η οποία προκύπτει από
τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης τους, τα παραπάνω θέματα πρέπει να τεθούν
προς συζήτηση παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
Την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Την εισήγηση του προέδρου.
Το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί
κατά προτεραιότητα, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια
επίλυσης του ζητήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος «Εξουσιοδότηση για άσκηση ή μη έφεσης
κατά της με αριθμό 175/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Ειδική διαδικασία
εργατικών διαφορών)» λόγω της κατεπείγουσας φύσης που προκύπτει από τα στενά
χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης του έργου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης , έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ΄αριθ. 33092/23-07-2015 αναφορά της Νομικής
Συμβούλου του Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά την εξουσιοδότηση για άσκηση ή μη
έφεσης κατά της με αριθμό 175/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης η οποία έχει
ως εξής: Στις 10-07-2015 μας κοινοποιήθηκε η με αριθμό 175/2015 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών). Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί η άσκηση έφεσης εντός 30 ημερών, από την επίδοση, η οποία
προθεσμία όμως αναστέλλεται για το διάστημα από1 έως 31 Αυγούστου. Παρακαλώ
όπως εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης. Επί του θέματος προσκομίζω
σχετική μου γνωμοδότηση.
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας η οποία
έχει ως εξής: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Επί της άσκησης ή μη έφεσης από το Δήμο Ξάνθης κατά της με αριθμό 175/2015
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) που
αφορά υπόθεση αγωγής της Αναστασίας Μαρίας Κέλλη του Βασιλείου , Μαρίας
Κολοκούρη του Δημητρίου και Σιμπέλ Καμπάκ του Χασάν, κατοίκων Ξάνθης για την
καταβολή της αμοιβής τους από 6-12-2013 μέχρι 12-2-2014 (μέχρι δηλαδή να
δημοσιευθεί η πράξη πρόσληψής τους στο ΦΕΚ).
Λαμβάνω την τιμή να γνωμοδοτήσω επί του ανωτέρω θέματος τα εξής:
Μας κοινοποιήθηκε στις 10-7-2015 η ανωτέρω απόφαση του Ειρηνοδικείου Ξάνθης
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή των

ανωτέρω εναγουσών ως προς την επικουρική της βάση, ότι δηλαδή ο Δήμος Ξάνθης
οφείλει την αμοιβή τους σε αυτές με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού
καθώς έγινε πλουσιότερος από την παροχή της εργασίας τους προς αυτόν (γεγονός το
οποίο αποδείχτηκε αλλά και αναγνωρίζει επί τους ουσίας ο Δήμος Ξάνθης καθώς
αφενός έστειλε τις συμβάσεις και τα εντάλματα πληρωμής στον Επίτροπο αφετέρου
προκύπτει και από άλλα έγγραφα όπως αναγγελία πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ,
βεβαιώσεις ότι συμπεριλήφθηκαν στο μητρώο ανθρωπίνου δυναμικού του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), χωρίς όμως να επιδικάσει επιδόματα και
επιπλέον παροχές αλλά μόνο τον μισθό τους και το επίδομα παραμεθορίου περιοχής
κατά παραδοχή σχετικού αιτήματός μας στις προτάσεις μας. Συγκεκριμένα υποχρεώνει
τον Δήμο Ξάνθης να καταβάλλει το ποσό των 2.673,80 ευρώ στην καθεμία των
εναγουσών, νομιμότοκα, με τόκο 6% ετησίως, από την επίδοση της αγωγής τους και
μέχρι την εξόφληση. Η δε απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή ως προς την
καταψηφιστική της διάταξη.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «Οικονομική Επιτροπή –
Αρμοδιότητες 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου
της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες
Αρμοδιότητες:..α)……,β)…..,γ)….,δ)….,ε)….,στ)….,ζ)…,η)…,θ)…,ι)…..,ια)…..,ιβ)…,
ιγ)
αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων
μέσων, ιδ) 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……
ιε)…. 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. 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. Η παρούσα
ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης
του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` της
προηγούμενης παραγράφου. 3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα
σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο Αρμοδιότητες των προηγούμενων
παραγράφων. 4. Η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της
αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης , εφόσον κρίνει ότι
αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του».
Περαιτέρω κατά το υπ’αριθμ. 2/54630/0022/10-2-1994 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας
Δημ/κης Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ορίζεται ότι : «για τα ΝΠΔΔ η
μη άσκηση ενδίκων μέσων δικαιολογείται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από διάταξη
νόμου ή απαγορεύεται από το αντικείμενο της δικαστικής απόφασης (ανέκκλητες
αποφάσεις, αποφάσεις επί διαφορών που επιλύθηκαν από το ΑΕΔ και τελεσίδικες
αποφάσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 53 παρ. 3 πδ 18/1989), συνεκτιμώντας σε κάθε
περίπτωση τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνηγορούν προς τούτο.
Στην προκειμένη περίπτωση γνωμοδοτώ τα εξής:

Λόγω των ανωτέρω είμαστε μεν υποχρεωμένοι να ασκήσουμε έφεση κατά της ανωτέρω
απόφασης αφού ουσιαστικά πρόκειται για υπόθεση που συμπεριλαμβάνει μισθολογικές
διαφορές, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, επί της ουσίας όμως δεν υφίσταται βάσιμος
λόγος προσβολής της απόφασης καθώς υπάρχει αναγνώριση της παροχής εργασίας
τους προς το Δήμο Ξάνθης, δεδομένου ότι εκδόθηκαν εντάλματα για την πληρωμή
τους και αυτά ακυρώθηκαν με πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην
Ξάνθης καθώς η συμβάσεις ήταν άκυρες. Αποδεικνύεται άλλωστε και από την
πρωτόδικη απόφαση. Ετσι εάν ασκηθεί έφεση ο Δήμος Ξάνθης θα επιβαρυνθεί και με
επιπλέον τόκους και δικαστικά έξοδα που θα επιδικάσει το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
Ως εκ τούτου έχω την άποψη ότι μπορεί να ληφθεί απόφασή σας για μη άσκηση
έφεσης υπό τον όρο παραίτησης των αντιδίκων από τόκους και έξοδα. Επισημαίνω ότι
ακόμη και εάν ασκηθεί έφεση το ποσό που επιδικάστηκε πρέπει να πληρωθεί διότι
κρίθηκε ως προσωρινά εκτελεστό.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄αριθ. 175/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ξάνθης.
2. Η από 24-03-2015 αγωγή των αντιδίκων.
3. Τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την παροχή εργασίας τους προς το
Δήμο Ξάνθης για το επίμαχο διάστημα.
4. Την υπ΄αριθ.33092/23-07-2015 αναφορά της Νομικής Υπηρεσίας.

1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη μη άσκηση έφεσης κατά τις υπ΄αριθ. 175/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Ξάνθης που αφορά υπόθεση αγωγής της Αναστασίας Μαρίας Κέλλη του Βασιλείου,
Μαρίας Κολοκούρη του Δημητρίου και Σιμπέλ Καμπάκ του Χασάν κατοίκων Ξάνθης,
για την καταβολή της αμοιβής τους από 06-12-2013 μέχρι 12-02-2014 (μέχρι δηλαδή
να δημοσιευθεί η πράξη πρόσληψης τους στο ΦΕΚ) προκειμένου να τακτοποιηθεί η
οικονομική υποχρέωση του Δήμου Ξάνθης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση
του, εφόσον υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα στο ταμείο του Δήμου. Η απόφαση
λαμβάνεται διότι :
α) ύστερα από 27-07-2015 αίτηση δήλωση των αντιδίκων, Αναστασίας Μαρίας
Κέλλη του Βασιλείου, Μαρίας Κολοκούρη του Δημητρίου και Σιμπέλ Καμπάκ του
Χασάν κατοίκων Ξάνθης , οι αντίδικοι παραιτούνται από την καταβολή των τόκων και
από τα δικαστικά έξοδα και διότι
β) σύμφωνα με την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας δεν υφίσταται βάσιμος
λόγος προσβολής της απόφασης καθώς υπάρχει αναγνώριση της παροχής εργασίας
τους προς το Δήμο Ξάνθης, δεδομένου ότι εκδόθηκαν εντάλματα για την πληρωμή
τους και αυτά ακυρώθηκαν με πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην
Ξάνθη, καθώς οι συμβάσεις ήταν άκυρες. Αποδεικνύεται άλλωστε και από την
πρωτόδικη απόφαση και διότι
γ)
η άσκηση έφεσης θα δημιουργούσε στην προκειμένη περίπτωση επιπλέον
έξοδα για το Δήμο Ξάνθης, κυρίως όσον αφορά τους υψηλούς τόκους υπερημερίας
που θα δημιουργούνταν μελλοντικά, μετά την έκδοση της κατ’ έφεση απόφασης και
θα έπρεπε να υπολογιστούν από την επίδοση της απόφασης.

2.

Την αποδοχή της αίτησης δήλωσης των αντιδίκων, Αναστασίας Μαρίας Κέλλη
του Βασιλείου, Μαρίας Κολοκούρη του Δημητρίου και Σιμπέλ Καμπάκ του Χασάν οι
οποίοι παραιτούνται από την καταβολή των τόκων και από τα δικαστικά έξοδα και την
πληρωμή τους άμεσα σε πλήρη εξόφληση του κεφαλαίου των 2.673,80€
έκαστος, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, εφόσον υπάρχουν
ταμειακά διαθέσιμα στο ταμείο του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 145/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 6 Αυγούστου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

