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ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 2/ 2013 πρακτικό συνεδρίασης
Αριθμός απόφασης : 21 / 2013
Θέμα: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμ. 80/2012 απόφασης του
Εφετείου Δυτικής Κοζάνης σχετικά με την αγωγή πέντε (5) υπαλλήλων
κατά του πρώην Δήμου Ελλησπόντου και ήδη του Δήμου Κοζάνης.
Σήμερα την 13η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13 : 30 μ.μ, η Οικονομική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ.
7.239/07.02.2013 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. Δημάρχου
11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΣ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
4. Νικόλαος Θεοδωρίδης
5. Εμμανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
6. Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
7. Άννα Νανοπούλου
8. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
9. Ιωάννης Μητσιάκος

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Στο άρθρο 72 (παρ. 1 εδαφ. ιγ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα για την άσκηση όλων των ενδίκων
βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων είναι της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Νομική υπηρεσία του Δήμου στην από 31.01.2013 γνωμοδότησή της με θέμα
«Γνωμοδότηση για άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της 80/2012 απόφασης του
Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας», αναφέρει τα παρακάτω : ¨… Οι υπάλληλοι του πρώην
Δήμου Ελλησπόντου και ήδη Δήμου Κοζάνης: 1) Γεωργιάδου Μαρία του Ιωάννη, 2)
Κοτταρίδου Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, 3)Γεωργιάδου Σοφία του Κων/νου και της
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Ελένης, 4) Πεκιαρίδης Νικόλαος του Χαραλάμπους και 5) Γεωργιάδου Σοφία του
Κων/νου και της Ξανθούλας, άσκησαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης την με
αριθμ. 247/2007 αγωγή τους κατά του πρώην Δήμου Ελλησπόντου. Η αγωγή έγινε εν
μέρει δεκτή με την 143/2009 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού και μ’ αυτήν
υποχρεώθηκε ο εναγόμενος Δήμος Ελλησπόντου να καταβάλλει στους ενάγοντες
μισθούς υπερημερίας, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, άδεια και επίδομα αδείας για το
χρονικό διάστημα από 1-8-2004 έως 2-11-2006. Τα ποσά για τον καθένα από αυτούς
ανέρχονται σε 33.083,49+32.083,49+32.633,45 +23.528,27+35.881,03 και συνολικά σε
156.209,79 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη
εξόφληση.
Κατά της 143/2009 απόφασης του Μον. Πρωτ. Κοζάνης, ο πρώην Δήμος Ελλησπόντου
άσκησε έφεση επί της οποίας εξεδόθη η 119/2010 προδικαστική απόφαση του Εφετείου
Δυτ. Μακεδονίας. Στη συνέχεια, κατά τη δικάσιμο της 7ης Δεκεμβρίου 2011 συζητήθηκε
η έφεση του Δήμου Ελλησπόντου, στη θέση του οποίου υπεισήλθε ως καθολικός
διάδοχος ο Δήμος Κοζάνης (άρθρ. 1 και 283 παρ. 1 Ν. 3852/2010)), ο οποίος παρέστη
νομίμως και κατέθεσε προτάσεις.
Εκδόθηκε η 80/2012 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας η οποία εξαφάνισε
την πρωτόδικη απόφαση, έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή, αλλά δέχτηκε την
προβαλλόμενη με τις προτάσεις μας ένσταση της διετούς παραγραφής και μείωσε τα
ποσά για κάθε ενάγοντα ως εξής: 21.132,82+20.132,82+20.082,82+17.856,32+
20.130,36 (και συνολικά 99.335,14 ευρώ) και υποχρέωσε τον Δήμο Κοζάνης να τα
καταβάλλει με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μόνον όμως το ποσό των
καθαρών μηνιαίων αποδοχών, των δώρων, και του επιδόματος αδείας, όπως τα ποσά
αυτά θα προσδιοριστούν κατά την εκτέλεση της αποφάσεως.
Επιπλέον καταδίκασε το Δήμο στα εν μέρει δικαστικά έξοδα των εναγόντων τα οποία
όρισε στο ποσό των 2.500 ευρώ και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας.
Η ως άνω 80/2012 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας κοινοποιήθηκε στο
Δήμο Κοζάνης στις 17-1-2013.
Επισημαίνεται, ότι η ως άνω απόφαση του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας όσο και η
πρωτόδικη 143/2009 βασίστηκαν στην
313/2006 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κοζάνης, η οποία εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή των ίδιων
υπαλλήλων - εναγόντων με την οποία κρίθηκε ότι οι υπάλληλοι αυτοί είχαν καταρτίσει με
τον Δήμο Ελλησπόντου μία ενιαία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ότι η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους που έλαβε χώρα την 30-7-2004 ήταν
άκυρη και υποχρέωσε τον εναγόμενο Δήμο να αποδέχεται την προσφερόμενη από αυτούς
εργασία και να καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές τους με την απειλή χρηματικής ποινής
50 ευρώ υπέρ καθενός από τους ενάγοντες για κάθε ημέρα άρνησης αποδοχής της
προσφερόμενης από αυτούς εργασίας. Η απόφαση αυτή (313/2006), έγινε αποδεκτή με
την 149/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ελλησπόντου (πρακτικό
13/7-11-2006) και αποφασίστηκε να μη ασκηθεί έφεση κατ’ αυτής.
Συνεπώς, από την ως άνω 313/2006 απόφαση του Μον. Πρωτ. Κοζ. που κατέστη
τελεσίδικη (και αμετάκλητη) παράγεται δεδικασμένο λόγω της ταυτότητας των διαδίκων
υπό την αυτή ιδιότητα παρισταμένων και στην προηγούμενη δίκη, και ταυτότητα
ιστορικής και νομικής αιτίας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων (παρ.
1 ιγ), και περαιτέρω (παρ. 2) ορίζεται ότι «για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄, και ιδ΄, της
προηγουμένης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου,
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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.».
Επειδή, στο άρθρο 559 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζονται ρητά και
περιοριστικά οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται η άσκηση αναίρεσης.
Επειδή, από τη μελέτη του φακέλου της υπόθεσης αλλά και από όσα ήδη αναφέρθηκαν
δεν προκύπτει λόγος που να ευσταθεί για την άσκηση αίτησης αναίρεσης.
Επειδή ήδη η 80/2012 απόφαση του Εφετείου δέχθηκε την με τις προτάσεις μας
προβληθείσα ένσταση της διετούς παραγραφής και μείωσε το επιδικασθέντα κονδύλια
στους αντιδίκους μας συνολικά σε ποσό ίσο με 56.874,65 ευρώ, στα δε επιδικασθέντα
επιμέρους ποσά συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να
αποδοθούν στο φορέα ασφάλισης.
Επειδή, η άσκηση αναίρεσης χωρίς να βασίζεται σ’ έναν από τους λόγους που ορίζονται
στο άρθρ. 559 του ΚΠολΔικ, θα έχει βέβαιη την απόρριψή της και συνακόλουθα ο
Δήμος θα επιβαρυνθεί με επιπλέον δικαστικά έξοδα και τόκους.
Επειδή, θα πρέπει να λεχθεί ότι η απόφαση του Εφετείου είναι τελεσίδικη και άρα
εκτελεστή, η δε άσκηση αίτησης αναίρεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της, συνεπώς οι
ενάγοντες μπορούν να αξιώσουν την καταβολή όσων επιδικάστηκαν από το Δήμο με τη
διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης
Για τους λόγους αυτούς
Γνωμοδοτώ: Να μη ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά της 80/2012 απόφασης του Εφετείου
Δυτικής Μακεδονίας και να καταβληθούν στους αντιδίκους τα επιδικασθέντα ποσά
σύμφωνα με το διατακτικό της ως άνω απόφασης, ούτως ώστε να μη επιβαρυνθεί ο
Δήμος με επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες.....¨
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω να δεχθούμε την γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας του Δήμου και να μην ασκήσουμε αίτηση αναίρεσης, κατά της με αριθμό
80/2012 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ιγ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τη με αριθμό 80/2012 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
3. Την από 31.01.2013 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, κατά της με αριθμό 80/2012
απόφασης του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, επί της αγωγής των πέντε (5) υπαλλήλων
του πρώην Δήμου Ελλησπόντου και ήδη του Δήμου Κοζάνης (Γεωργιάδου Μαρία του
Ιωάννη, Κοτταρίδου Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Γεωργιάδου Σοφία του Κων/νου,
Πεκιαρίδης Νικόλαος του Χαραλάμπους και Γεωργιάδου Σοφίας του Κων/νου και της
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Ξανθούλας) σχετικά με οφειλή του πρώην Δήμου Ελλησπόντου, για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ( www.kozanh.gr) παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 21 / 2013
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
Θεόδωρος Βασδάρης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Εμμανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 13 Φεβρουαρίου 2013
Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
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