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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 17/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την έκτη (6η) Ιουνίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά την υπ’ αριθ. 9697/30-05-2014 πρόσκληση του Προέδρου. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Σταµούδης Ελευθέριος, 

αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 3.  Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5.  , τακτικά µέλη 

Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παπανικολάου Ευτυχία,  2. Σαράντη Μαρία, 3. Θωµάς Καπλάνης τακτικά 

µέλη, Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο έκτακτο  Εξώδικος συµβιβασµός (Αίτηµα ∆ιµηνά Μιλτιάδη 

του Αθανασίου 
Αριθµός Απόφασης: 149 

    

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και  μετά την αποδοχή των μελών 

της Επιτροπής, λόγω του κατεπείγοντας να συζητηθεί ως έκτακτο και πριν από την ημερήσια 

διάταξη, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη δικαστική εκκρεμοδικία όπως επίσης και σχετικό αίτημα 

του αιτούντα και τόνισε τα εξής: 
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Όπως καλά γνωρίζετε με επίσπευση του Μιλτιάδη Δημηνά του Αθανασίου, κατοίκου 

Πολυγύρου, ασκήθηκε σε βάρος του Δήμου Πολυγύρου και ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Πολυγύρου η από 5/5/2012 και με αρ. κατάθεσης 223/2012 αγωγή του για την καταβολή 

σ’ αυτόν του αναφερόμενου στην αγωγή ποσού των 14.879,65€, εκ του γεγονότος ότι 

απασχολήθηκε στον Δήμο Πολυγύρου ως ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου, πλην όμως ο 

Δήμος Πολυγύρου αρνήθηκε να του καταβάλλει το παραπάνω ποσό, γιατί έκρινε ο 

αρμόδιος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι κακώς προσελήφθη ο ενάγων με την 

παραπάνω ιδιότητα μια και δεν αποδεικνύονταν η ειδίκευση του ενάγοντα σε τομέα 

αρμοδιότητας του Ο.Τ.Α., λόγος για τον οποίο διεκόπη (λύθηκε) και η υπογραφείσα 

μεταξύ του Δήμου και του ενάγοντα σχετική από 1/4/2010, σύμβαση εργασίας. 

Μέχρι να ακυρωθούν όμως όλα τα παραπάνω ο ενάγων προσέφερε τις υπηρεσίες του 

στον Δήμο και συνεπώς το αρμόδιο Δικαστήριο, (βλ. με αριθ. 289/2013 οριστική απόφαση 

Ειρηνοδικείου Πολυγύρου), ανεξάρτητα από την ακυρότητα της εργασίας, αποδεχόμενο 

σχετικό αίτημα του ενάγοντα, έκρινε ότι ναι μεν η σύμβαση εργασίας ήταν ΑΚΥΡΗ, πλην 

όμως ο ενάγων, δικαιούται να λάβει βάσει των διατάξεων του αδικαιολόγητου 

πλουτισμού το συνολικό ποσό των 10.772,13 € νομιμότοκα από την επόμενη μέρα που 

επιδόθηκε στον Δήμο η αγωγή. 

Για το παραπάνω θέμα έχει αποφανθεί αμετάκλητα και πάγια το Ανώτατο Δικαστήριο της 

χώρας (Άρειος Πάγος) και ειδικότερα ότι όταν έχουμε άκυρη σύμβαση και στη συνέχεια 

ακυρωθεί, ο εργαζόμενος που απασχολήθηκε δικαιούται να πάρει τα χρήματα που θα 

έπαιρνε με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού αν πληρούνταν οι προϋποθέσεις 

του νόμου και κάτι τέτοιο δεν αποτελεί μισθό, ούτε έχουμε μισθολογική διαφορά, γι αυτό 

και εισηγούμαι να γίνει δεκτό το αίτημα του ενάγοντα. Να γίνει εξώδικος συμβιβασμός 

και κατάργηση της δίκης που ανοίχθηκε, γιατί σύμφωνα με την από 12/09/2013 αίτησή 

του, ο ίδιος παραιτείται, προς όφελος του Δήμου, από τόκους και την επιδικασθείσα 

δικαστική δαπάνη πέρα από το γεγονός ότι αν δεν αποφασίσει κάτι τέτοιο ο Δήμος, 

υπάρχει κίνδυνος να επιδικασθεί με έφεση του αιτούντα, μεγαλύτερο ποσό από το 

επιδικασθέν και να αποφασίσει ο ίδιος (Δήμος) την ενδεχόμενη επιδίκαση σε βάρος του 

μεγαλύτερου ποσού από αυτό που επιδικάσθηκε. 
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Τα μέλη της επιτροπής, αφού άκουσαν όλα τα παραπάνω και έλαβαν υπόψη τους όλα τα 

έγγραφα του φακέλου και ιδιαίτερα 1) την από 25/11/2013 γνωμοδότηση του δικηγόρου 

του Δήμου, 2) την ασκηθείσα από τον ίδιο έφεση κατά της παραπάνω απόφασης, χωρίς 

οποιαδήποτε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 3) το αίτημα του ενάγοντα για τον 

εξώδικο συμβιβασμό από τον οποίο ωφελείται ο Δήμος Πολυγύρου, γιατί δεν θα 

καταβάλει τίποτε για τόκους και δικαστική δαπάνη και τέλος 4) το γεγονός ότι έχουμε 

απαίτηση από ΑΚΥΡΗ σύμβαση εργασίας και καταβολή αποζημίωσης με τις διατάξεις του 

αδικαιολόγητου πλουτισμού, διατάξεις που εφαρμόζονται τόσο για τους Ο.Τ.Α., όσο και 

για τα νομικά τους πρόσωπα (ΑΠ 766/07 Ελ. ΔΙΚ. 2008 σελ. 49) (δεν αποτελούν δε μισθό οι 

αποζημιώσεις που επιδικάσθηκαν βλ και ΑΠ. 233/04 ΔΕΝ 2006.420) ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

που έχει επιλυθεί επανειλημμένα με αποφάσεις του Αρείου Πάγου (βλ. και με αριθ. πρωτ. 

ΟΙΚ. 52510/31-12-013 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών) και (Ολομέλεια Αρείου Πάγου 

1/1987, Εφετείο Θεσσαλονίκης 880/08 Αρμεν. 2009, 150 ΑΠ. 2/26/07 ΔΕΝ 2009, 478, 

809/06 ΔΕΝ 1552), ολομέλεια Α.Π. 218/1977, ολομ. Α.Π. 4/2004, ΑΠ 1127/05. 

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1. Αποδέχεται το αίτημα του Διμηνά Μιλτιάδη του Αθανασίου, για τον εξώδικο 

συμβιβασμό και την κατάργηση της δίκης που ανοίχθηκε. 

2. Εγκρίνει την παραίτηση του Δήμου από κάθε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο κατά 

της με αριθ. 289/2012 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου όπως 

επίσης και την παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της χωρίς απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής ασκηθείσης έφεσης του Δήμου Πολυγύρου κατά της 

παραπάνω απόφασης με τον ρητό όρο ότι ο αιτών θα αποδεχθεί νόμιμα όλα τα 

παραπάνω και θα περιορίσει την απαίτηση του αποκλειστικά και μόνο για το ποσό 

που επιδικάσθηκε (10.772,13 €). 
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3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής για την υπογραφή κάθε 

εγγράφου που θα απαιτηθεί για την περαίωση όλων των παραπάνω. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  149/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  6η Ιουνίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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