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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 4
ης

  Συνεδρίασης 2020 

της 21ης Φεβρουαρίου 2020 

 

Αριθμός Απόφασης 47/2020 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 15ο   

Έγκριση άσκησης έφεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Βασιλείου Γουαϊλη του Άρτση και της με 

αριθμό 429/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που απευθύνεται στο Μονομελές 

Εφετείο Δωδ/σου. 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή  21
η
 Φεβρουαρίου 

2020 και ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  

«Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018, 2 

Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019» και την υπ’ αριθμ 4463/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου 

(ΩΚ1ΨΩ1Ρ-Λ7Ψ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και 

Αντιδημάρχου Οικονομικών – Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων κ. Τηλέμαχου Καμπούρη, με αριθμ. 

πρωτ. 2/8361/17-02-2020, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο μελών (εκτός του Δημάρχου) βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Καρίκης Ευστράτιος   1.  Καραταπάνης Σάββας 

2.  Καμπούρης Τηλέμαχος 2.  Προυσάλογλου Παντελής-Κων/νος 

3.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

4.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα                  

5.  Coliadi Alexandre-Basile (Aλέξης)  

6.  Μανέττας  Βασίλειος  

7.  Διακοσταματίου Σάββας  

8. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

9. Σπυρόπουλος Σπύρος (αναπληρώνει τον κ.  

Καραταπάνη Σάββα που απουσιάζει) 

 

παρόντων επίσης, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Ρόδου κας Κυριακής Νικολαΐδου, της 

αναπληρώτριας γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κας Μαρίας Παπαγεωργίου, του Νομικού 

Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Εμμανουήλ Στάγκα, του δικηγόρου κ. Σέργιου Αναστασιάδη, της 

Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κας Στεργούλας Ζανεττούλλη, της Δημοτικής Ταμίας 

κας Ανθής Κατσαρά, του Προϊσταμένου τμήματος προγραμματισμού & Ανάπτυξης κ. Βασιλείου Μωραϊτη 

και του Υπαλλήλου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σωτηρίου Μοσχούς.  
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  O Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης,  έθεσε υπόψη των μελών την  

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Δημητρίου Σαλαμαστράκη και  με αρ. πρωτ.: 

2/7575/13-2-2020, η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ:  Έγκριση άσκησης έφεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Βασιλείου Γουάϊλη του Άρτση και της με 

αριθμό 429/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου.  

Ο Βασίλειος Γουάϊλη του Άρτση άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 5-7-2016 και με αριθμό 

κατάθεσης 100/11-7-2016 αγωγή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία, 

ισχυριζόταν ότι με προφορική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δήθεν προσλήφθηκε ως κλητήρας και 

αρχειοθέτης από το Δήμο Ρόδου και απασχολήθηκε ως τέτοιος από τις 22-03-2012 έως και 30-03-2016, 

χωρίς όμως, κατά το χρονικό αυτό διάστημα να του καταβάλει τις δεδουλευμένες αποδοχές του ύψους 

44.064,00 ευρώ, ήτοι 48 μήνες Χ 918 ευρώ ο μηνιαίος μισθός του, τις οποίες ζητούσε να του καταβάλει με 

βάση τη σύμβαση αυτή άλλως με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ισχυριζόταν επίσης 

ότι οι εκπρόσωποι του Δήμου Ρόδου διαβεβαίωναν αυτόν ότι θα τον πληρώσουν και ότι θα τον προσλάβουν 

με έγγραφη σύμβαση και μάλιστα αορίστου χρόνου, πράγμα που δεν έγινε γιαυτό ζητούσε να καταβάλει 

σαυτόν ο Δήμος Ρόδου και αποζημίωση ποσού 3.000,00 ευρώ για τη δήθεν ηθική βλάβη που είχε υποστεί 

εξαιτίας της μη πραγματοποίησης των δήθεν διαβεβαιώσεων αυτών.  

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 429/2019 απόφασή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η 

οποία έκαμε μερικά δεκτή αυτήν και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει στο Βασίλειο Γουάϊλη το 

ποσό των 23.166,00 ευρώ, ενώ καταδίκασε το Δήμο Ρόδου και στα δικαστικά έξοδα αυτού, τα οποία όρισε 

στο ποσό των 250,00 ευρώ. 

Κατά του Βασιλείου Γουαϊλη και της απόφασης αυτής έχω ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την 

από 16-12-2019 και με αριθμό κατάθεσης 258/17-12-2019 (αριθμός κατάθεσης στο Εφετείο Δωδ/σου 

291/19-12-2019) έφεση, που απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, δικάσιμος της οποίας έχει 

οριστεί η 13-3-2020 και η οποία έχει ως εξής: 

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ε Φ Ε Σ Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Δ.Κ. 

Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

Βασιλείου Γουάϊλη του Άρτση, κατοίκου Ρόδου, οδός Αντιπλοιάρχου Λάσκου αρ. 10 (ΑΦΜ 126167721 

Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 429/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.. 

______________________________ 

Ο εφεσίβλητος άσκησε εναντίον μας την από 5-7-2016 και με αριθμό κατάθεσης 100/11-7-2016 αγωγή του, 

που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία, ισχυριζόταν ότι με προφορική σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δήθεν προσλήφθηκε ως κλητήρας και αρχειοθέτης από εμάς και απασχολήθηκε 

ως τέτοιος από τις 22-03-2012 έως και 30-03-2016, χωρίς όμως, κατά το χρονικό αυτό διάστημα να του 

καταβάλουμε τις δεδουλευμένες αποδοχές του ύψους 44.064,00 ευρώ, ήτοι 48 μήνες Χ 918 ευρώ ο μηνιαίος 

μισθός του, τις οποίες ζητούσε να του καταβάλουμε με βάση τη σύμβαση αυτή άλλως με βάση τις διατάξεις 

του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ισχυριζόταν επίσης ότι οι εκπρόσωποί μας διαβεβαίωναν αυτόν ότι θα τον 

πληρώσουν και ότι θα τον προσλάβουν με έγγραφη σύμβαση και μάλιστα αορίστου χρόνου, πράγμα που δεν 

έγινε γιαυτό ζητούσε να καταβάλουμε σαυτόν και αποζημίωση ποσού 3.000,00 ευρώ για τη δήθεν ηθική 

βλάβη που είχε υποστεί εξαιτίας της μη πραγματοποίησης των δήθεν διαβεβαιώσεων αυτών.  

Επί της αγωγής αυτής το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου εξέδωσε τη με αριθμό 429/2019 απόφασή του, με 

την οποία έκαμε μερικά δεκτή αυτήν και υποχρέωσε εμάς να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο το ποσό των 

23.166,00 ευρώ, ενώ μας καταδίκασε και στα δικαστικά έξοδα αυτού, τα οποία όρισε στο ποσό των 250,00 

ευρώ. 

Την απόφαση αυτή εκκαλούμε για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους και για όσους άλλους 

επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα.  
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1. Γιατί το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την εκκαλούμενη απόφασή του εσφαλμένα ερμήνευσε 

και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 648, 649, 652, 653 και 655 επ. Α.Κ. και εσφαλμένα επίσης εκτίμησε 

τις αποδείξεις και δέχτηκε ότι ο εφεσίβλητος, απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου με ειδίκευση 

στην Υποστήριξη Συστημάτων - Εφαρμογών και Δικτύων Υπολογιστών του Τομέα Πληροφορικής 

εργάσθηκε από τον Μάιο του 2012 με προφορική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου παρέχοντας τις 

υπηρεσίες του σε εμάς και ειδικότερα στην Ταμειακή Υπηρεσία μας ως κλητήρας, παραλάμβανε επιταγές 

από την Τράπεζα της Ελλάδος, μετέφερε χρηματικά ποσά στην Τράπεζα της Ελλάδος, μετέφερε εντάλματα 

στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Νικόλαο Τσουκαλά προς υπογραφή, μετέφερε έγγραφα στο πρωτόκολλο 

και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήτοι εργάστηκε σε εργασίες κλητήρα. Ότι εργαζόταν έως και το τέλος του 

Μαρτίου του έτους 2016 ως κλητήρας, εργασία που ωφεληθήκαμε εμείς και αντιστοιχεί σε εργασία που 

απασχολήθηκε ο εφεσίβλητος ως εργαζόμενος ΔΕ, για την οποία έτερος απασχολούμενος στην αυτή θέση με 

τα αυτά προσόντα, σύμφωνα με το Ν.4024/2011 και από 01-1-2016 με το Ν.4354/2015, θα αμείβονταν με 

858 ευρώ μηνιαίο μισθό, ποσό που πρέπει να υποχρεωθούμε να του καταβάλουμε για τους μήνες από 

Ιανουάριο του 2014 έως 30-3-2016, ήτοι συνολικά το ποσό των 23.166,00  ευρώ  (27 μήνες Χ 858 ευρώ). 

Έτσι που αποφάνθηκε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την εκκαλούμενη απόφασή του έκαμε μερικά 

δεκτή την αγωγή του εφεσίβλητου και υποχρέωσε εμάς να καταβάλλουμε σαυτόν το ποσό των 23.166,00 

ευρώ, ενώ μας καταδίκασε και στα δικαστικά έξοδα αυτού, τα οποία όρισε στο ποσό των 250,00 ευρώ. 

 Αν όμως το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την εκκαλούμενη απόφασή του ερμήνευε και 

εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις και εκτιμούσε επίσης ορθά τις αποδείξεις, ήτοι όλα τα έγγραφα και 

τις ένορκες βεβαιώσεις που προσκομίσαμε και επικαλεστήκαμε νόμιμα, έπρεπε να δεχτεί ότι ουδέποτε ο 

εφεσίβλητος απασχολήθηκε από εμάς για λογαριασμό μας, με έγγραφη ή προφορική σύμβαση εργασίας, 

έστω και με απλή σχέση εργασίας για το χρονικό διάστημα από 22-3-2012 έως 30-3-2016, όπως ψευδώς 

ισχυρίζεται, αφού ούτε ο τότε Δήμαρχός μας Ευστάθιος Κουσουρνάς, ούτε ο τότε Αντιδήμαρχός μας 

υπεύθυνος για το προσωπικό Ευστράτιος Καρίκης, ούτε ο τότε Αντιδήμαρχός μας Οικονομικών Υποθέσεων 

Νικόλαος Τσουκαλάς, ούτε κανένας άλλος αρμόδιος υπάλληλος έδωσε εντολή στον εφεσίβλητο να 

απασχολείται στο Δήμο για λογαριασμό μας, ούτε και εκ των υστέρων αυτοί ή οι διάδοχοί τους ενέκριναν ή 

συναίνεσαν στην οποιαδήποτε απασχόλησή του. Ότι απλά ο εφεσίβλητος εξυπηρετούσε την πρώην 

Δημοτική Ταμία του Δήμου μας Ελένη Θεοδωροπούλου, καθόσον δική της αποκλειστικά πρωτοβουλία ήταν 

να φέρει τον εφεσίβλητο στο Δήμο μας, προφανώς μήπως κατορθώσει και στη συνέχεια «τακτοποιηθεί», 

γιαυτό και αυτός όσο περιστασιακά απασχολείτο χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα. Πάντως αυτός δεν 

απασχολείτο ούτε περιστασιακά από το 2014 και μέχρι 31-3-2016 από την Ελένη Θεοδωροπούλου. Έτσι που 

έπρεπε να δεχτεί το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου έπρεπε να απορρίψει την αγωγή του εφεσίβλητου ως 

νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη.    

2. Γιατί το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την εκκαλούμενη απόφασή του εσφαλμένα ερμήνευσε 

και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 432, 438 και 442 Κ.Πολ.Δ. και δέχτηκε ότι  η με αριθμό πρωτ. 

2/23255/30-03-2016 βεβαίωση (εσφαλμένα αναγράφεται ως αίτηση του εφεσίβλητου) που προσκόμισε ο 

εφεσίβλητος και η οποία υπογράφεται από την πρώην προϊσταμένη Ταμία μας Ελένη Θεοδωροπούλου, δεν 

συνιστά μεν δημόσιο έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 438 ΚΠολΔ, καθότι συντάχθηκε από αυτήν, η 

οποία όμως δεν ήταν η καθύλην αρμόδια να βεβαιώσει την υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλου, 

αρμοδιότητα που υπήγετο στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, αλλά το εν λόγω έγγραφο τυγχάνει, ως 

μη δημόσιο, ιδιωτικό έγγραφο (442 Κ.Πολ.Δ.) μαρτυρίας και εκτιμάται η αποδεικτική του δύναμη ελεύθερα 

και πάντως αποτελεί δικαστικό τεκμήριο. Έτσι που δέχτηκε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου έλαβε αυτή 

τη βεβαίωση υπόψη του και με βάση αυτά έκαμε μερικά δεκτή την αγωγή του εφεσίβλητου. 

 Αν όμως το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την εκκαλούμενη απόφασή του ερμήνευε και 

εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις έπρεπε να δεχτεί ότι, αφού η παραπάνω βεβαίωση δεν αποτελεί 

δημόσιο έγγραφο αποτελεί δήλωση – μαρτυρία τρίτου, ήτοι της Ελένης Θεοδωροπούλου, που συντάχτηκε 

επίτηδες για να χρησιμοποιηθεί στη δίκη που ανοίχθηκε με την παραπάνω αγωγή του εφεσίβλητου και 

γιαυτό αποτελεί ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο, όπως η υπεύθυνη δήλωση τρίτου, πόσο μάλλον η απλή 

βεβαίωση τρίτου. Γιαυτό και δεν έπρεπε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου να την λάβει υπόψη του και έτσι 

έπρεπε να απορρίψει την αγωγή του εφεσίβλητου εξ ολοκλήρου ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη.  

3. Γιατί το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την εκκαλούμενη απόφασή του δεν εφάρμοσε τις 

διατάξεις των άρθρων 61, 65, 67, 68 και 70 του ΑΚ , 58 παρ. 1 περ. α΄, δ΄ και στ΄ του ν. 3852/2010, 118, 216 

παρ. 1
α
 και 224 Κ.Πολ.Δ, και απέρριψε σιωπηρώς την ένστασή μας περί αοριστίας της παραπάνω αγωγής 

του εφεσίβλητου, αν και αυτός ισχυριζόταν με αυτήν, όπως αναφέρουμε παραπάνω, ότι δήθεν κατά το 

χρονικό διάστημα αττό 22-03-2012 έως και 30-3-2016 απασχολήθηκε στην Ταμειακή Υπηρεσία μας, 

ασκώντας καθήκοντα κλητήρα κλπ κατόπιν προφορικής συμφωνίας – σύμβασης που είχε συνάψει 
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καλόπιστα με τους ιθύνοντες - εκπροσώπους μας, οι οποίοι εξ αρχής αποδέχθηκαν τις υπηρεσίες του 

αδιαμαρτύρητα, αν και δεν ανέφερε στην αγωγή του με ποιόν από τους ιθύνοντες – εκπροσώπους μας δήθεν 

συνήψε την προφορική αυτή σύμβαση εργασίας, για να διαπιστωθεί αν αυτός είχε την αρμοδιότητα της 

κατάρτισης τέτοιας σύμβασης και επομένως της δέσμευσής μας από αυτήν. 

 Αν όμως το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την εκκαλούμενη απόφασή του εφάρμοζε τις 

παραπάνω διατάξεις έπρεπε να λάβει υπόψη του την παραπάνω ένστασή μας και να απορρίψει την αγωγή 

του εφεσίβλητου ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης. 

4. Γιατί το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την εκκαλούμενη απόφασή του εσφαλμένα ερμήνευσε 

και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 904 επ. Α.Κ. και εσφαλμένα επίσης εκτίμησε όλες τις αποδείξεις και 

δέχτηκε την επικουρική βάση της αγωγής του εφεσίβλητου από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό λόγω 

ακυρότητας της δήθεν μεταξύ μας σύμβασης εργασίας, ότι δηλαδή απασχολούσαμε αυτόν ως κλητήρα, 

εργασία που ωφεληθήκαμε και αντιστοιχεί σε εργασία που απασχολήθηκε ως εργαζόμενος ΔΕ, για την 

οποία έτερος απασχολούμενος στην αυτή θέση με τα αυτά προσόντα, σύμφωνα με το Ν.4024/2011 και από 

01-1-2016 με το Ν.4354/2015, θα αμείβονταν με 858 ευρώ μηνιαίο μισθό, ποσό που πρέπει να 

υποχρεωθούμε να του καταβάλουμε για τους μήνες από Ιανουάριο του 2014 έως 30-3-2016  (27 μήνες Χ 

858 ευρώ = ) 23.166 ευρώ. Έτσι που δέχτηκε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την εκκαλούμενη 

απόφασή του έκαμε μερικά δεκτή την αγωγή του εφεσίβλητου.   

 Αν όμως το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την εκκαλούμενη απόφασή του ερμήνευε και 

εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις και εκτιμούσε επίσης ορθά όλες τις αποδείξεις, έπρεπε να δεχτεί ότι 

αν προσλαμβάναμε νόμιμα ένα κλητήρα με έγκυρη σύμβαση εργασίας για να απασχολείτο στην Ταμειακή 

Υπηρεσία μας, όπως δήθεν απασχολείτο ο ενάγων, θα προσλαμβάναμε ένα εργαζόμενο κατηγορίας ΥΕ 

χωρίς προϋπηρεσία, άγαμο και χωρίς παιδιά, οπότε σύμφωνα με το ν. 4024/2011 και από 1-1-2016 σύμφωνα 

με το ν. 4354/2015, ο μισθός του θα ήταν 780 ευρώ κάθε μήνα από τις 22-3-2012 μέχρι και 30-3-2016 και 

όχι 858 κάθε μήνα, αυτή δε θα ήταν η ωφέλεια που δήθεν αποκομίσαμε από τη δήθεν παροχή των 

υπηρεσιών του εφεσίβλητου σε εμάς. Έτσι που έπρεπε να δεχτεί το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την 

εκκαλούμενη απόφασή του έπρεπε, επικουρικά, να μας υποχρεώσει να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο το 

ποσό των 780 ευρώ για κάθε μήνα από 15-7-2014 μέχρι 30-3-2016.   

5. Γιατί το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την εκκαλούμενη απόφασή του εσφαλμένα ερμήνευσε 

και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου 

δαπανών του Κράτους», που ίσχυαν και για τους ΟΤΑ δυνάμει του άρθρου 276 παρ. 2 του ν. 3463/2006 

«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και δέχτηκε ότι οι αξιώσεις του εφεσίβλητου για το χρονικό διάστημα 

από 2012 έως και Δεκέμβριο 2013, λόγω της διετούς παραγραφής των αξιώσεων αδικαιολόγητου 

πλουτισμού κατά των Δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ.3 Ν. 2362/1995 όπως ίσχυε πριν καταργηθεί με 

το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28.6.2014), δοθέντος και ότι η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του 

Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η 

δικαστική επιδίωξη αυτής, κατά το άρθρο 91 του αυτού Νόμου, έχουν υποπέσει σε παραγραφή. Έτσι που 

δέχτηκε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου έκαμε δεκτή την αγωγή του εφεσίβλητου για την καταβολή 

σαυτόν των δήθεν δεδουλευμένων αποδοχών του και του χρονικού διαστήματος από 1-1-2014 έως και 15-7-

2014, παρά το ότι η αγωγή του επιδόθηκε σε εμάς στις 15-7-2016. 

 Αν όμως το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την εκκαλούμενη απόφασή του ερμήνευε και 

εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις έπρεπε να δεχτεί ότι η παραγραφή των απαιτήσεων των 

εργαζομένων σαυτόν, έστω και αν στηρίζονται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό, υπόκεινται σε διετή 

παραγραφή η οποία αρχίζει από τη γένεσή της και όχι από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε. 

Έτσι έπρεπε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου να κάνει εξ ολοκλήρου δεκτή την ένστασή μας περί 

παραγραφής των απαιτήσεων του εφεσίβλητου του χρονικού διαστήματος από 22-3-2012 έως 15-7-2014 και 

όχι μόνο του χρονικού διαστήματος από 22-3-2012 έως 31-12-2013.  

Επειδή όλοι οι λόγοι της έφεσής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η έφεσή μας αυτή. 



5 

 

Να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη με αριθμό 429/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με 

σκοπό να απορριφθεί εξ ολοκλήρου η από 5-7-2016 και με αριθμό κατάθεσης 100/11-7-2016 αγωγή του 

εφεσίβλητου, που στρεφόταν εναντίον μας και απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου και 

Να καταδικαστεί ο εφεσίβλητος στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας δικηγόρου 

και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας. 

  Ρόδος 16 Δεκεμβρίου 2019 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Για την άσκηση της παραπάνω έφεσης δεν είχε ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας, γιαυτό πρέπει να 

ληφθεί η απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για την έγκριση της άσκησης 

της έφεσης αυτής. Επίσης πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας, με την οποία να παρέχεται σε 

εμένα η εντολή και πληρεξουσιότητα να ασκήσω και πρόσθετους λόγους έφεσης που κρίνω σκόπιμους για 

την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, ως επίσης να παραστώ στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου για 

λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο της έφεσης και των πρόσθετων λόγων που θα οριστεί 

ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για την εκπροσώπηση και 

υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου για την παραπάνω έφεση και τους πρόσθετους λόγους, να υποβάλω 

προτάσεις, να προσκομίσω κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια 

για γίνει δεκτή η παραπάνω έφεση και οι τυχόν πρόσθετοι λόγοι αυτής που θα ασκηθούν και να απορριφθεί 

η παραπάνω αγωγή του εφεσίβλητου.  

Πρέπει επίσης να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας να ανατεθεί η επίδοση των πρόσθετων λόγων 

έφεσης, αν ασκηθούν, στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου Κων/νο Πούλιο. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. 

Καμπουράκης, κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/7575/13-2-2020, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

παράγραφος 1, εδάφιο (ιβ΄), του Ν. 4623/2019,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την άσκηση της από 16-12-2019 και με αριθμό κατάθεσης 258/17-12-2019 (αριθμός κατάθεσης 

στο Εφετείο Δωδ/σου 291/19-12-2019) έφεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Βασιλείου Γουαϊλη του Άρτση 

και της με αριθμό 429/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου.  

Β)  Δίνεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριο 

Σαλαμαστράκη να ασκήσει και πρόσθετους λόγους έφεσης που κρίνει σκόπιμους για την εξαφάνιση της 

εκκαλούμενης απόφασης, ως επίσης να παραστεί στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο της έφεσης και των πρόσθετων λόγων που θα οριστεί ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για την εκπροσώπηση και 

υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου για την παραπάνω έφεση και τους πρόσθετους λόγους, να υποβάλει 

προτάσεις, να προσκομίσει κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια 

για γίνει δεκτή η παραπάνω έφεση και οι τυχόν πρόσθετοι λόγοι αυτής που θα ασκηθούν και να απορριφθεί 

η παραπάνω αγωγή του εφεσίβλητου.  

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 47/2020  

 

               

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        

   

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης            Τηλέμαχος Καμπούρης 
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα                                                                                                  

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης) 

        Μανέττας Βασίλειος  

 Διακοσταματίου Σάββας 

 Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 Σπυρόπουλος Σπύρος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

α/α 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

 


