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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 14
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 26
ης

 Απριλίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 225/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 03
ο
 

   Εισήγηση εξώδικου συμβιβασμού  Κυριάκου - Παντελεήμονος Μάγου του Σωτηρίου. (α/α 

εισήγησης 811/09-04-2021 Νομική Υπηρεσία).  

Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα  26
η
 Απριλίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  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», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 

2116/29-09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη 

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

αριθμ. πρωτ.: 2/19231/21-04-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 

163/33282/29-5-2020 του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 

20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση 

των κατωτέρω αποφάσεων. 

        Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια 

περιφοράς διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι δέκα (10) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη 

λήψη απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

05.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  
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06.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

07.  Μανέττας Βασίλειος  

08.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

09. Διακοσταματίου Σάββας  

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

(Δήλωσε παρουσία στην έκτακτη συνεδρίαση 
αλλά αποχή από την ψηφοφορία των θεμάτων) 

 

 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
….… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της 14

ης
 Οικονομικής 

Επιτροπής, την Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021, τακτική δια περιφοράς και συγχρόνως την αποχή μου από την 

ψηφοφορία των  θεμάτων για τους λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα.  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου τριάντα έξι (36), τέθηκε υπόψη, η εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

κ. Στάγκα Εμμανουήλ της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, με α/α 811/09-04-2021 στην εφαρμογή 

εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η  οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ   : Εισήγηση εξώδικου συμβιβασμού  Κυριάκου–Παντελεήμονος Μάγου του Σωτηρίου 

Σχετικά:  υπ’αρ. 13967/23.03.2021 αίτηση Κυριάκου–Παντελεήμονος Μάγου του Σωτηρίου   

Ο αιτών Κυριάκος–Παντελεήμονας Μάγος του Σωτηρίου, κάτοικος Ρόδου (Ρωμανού Μελωδού 23), 

μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Ρόδου (ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) με Α.Φ.Μ. 077489350, με την από 

22/12/2017 (αρ. καταθ. ΑΓ861/22.12.2017) αγωγή του στο Μονομελές Δ. Πρωτοδικείο Ρόδου ζητά από το 

Δήμο Ρόδου, αφενός, την αναγνώριση του δικαιώματός του στο επίδομα θέσης ευθύνης επιπέδου 

Τμήματος, κατά τα αρ. 18 ν. 4024/2011 και 16 ν. 4354/2015, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρει σε 

αυτήν και για όσο χρονικό διάστημα αυτό δεν του καταβαλλόταν, ενόσω ασκούσε καθήκοντα 

Αναπληρωτού Προϊσταμένου Τμήματος Προγραμματισμού, Μελετών & Ιστορικής Τεκμηρίωσης Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων (από 17.05.2011 έως και 31.03.2016), αφετέρου, την καταβολή σε 

εκείνον του συνολικού οφειλομένου ποσού, απορρέοντος από την ως άνω παράλειψη του Δήμου, 

ανερχομένου σε δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (14.500,00€), νομιμοτόκως από τότε που 

γεννήθηκε η εν λόγω απαίτηση, ήτοι από την 17/05/2011, άλλως από την κατάθεση της ως άνω αγωγής του 

και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του. 

Της αγωγής αυτής δικάσιμος ορίστηκε η 18-3-2021 και ήδη μετά από αναβολή λόγω COVID η 6.12.2021.   

Ήδη με την ως άνω αίτησή του ο αιτών-ενάγων ζητά τη συμβιβαστική – εξωδικαστική επίλυση της εν 

λόγω διαφοράς, αποδεχόμενος την καταβολή σε εκείνον μόνον του ποσού του «κεφάλαιου» ύψους 

(14.500,00€) που αφορά στο συνολικό ποσό του επιδόματος θέσης ευθύνης παραιτούμενος από τους 

νόμιμους τόκους, συνολικού ύψους έξι χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών 

(6.045,14€). 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ  ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Σύμφωνα με το αρ. 254 ν. 3852/2010, «Καλλικράτης», οι νεοσυσταθέντες Δήμοι υποχρεούντο 

στην κατάρτιση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), προκειμένου, είτε για τη 

συγχώνευση ομοειδών Υπηρεσιών, στις περιπτώσεις συγχώνευσης περισσοτέρων Δήμων, είτε για 

τη σύσταση νέων, λόγω νέων, τροποποιημένων ή εκτενέστερων αναγκών και αρμοδιοτήτων. 

Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω εγχειρήματος και προκειμένου για την εύρυθμη 

λειτουργία των νεοσυσταθέντων Δήμων, δύο ήταν οι βασικές κανονιστικού και νομοθετικού 
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περιεχομένου ρυθμίσεις που έπρεπε να εφαρμοστούν ως προς τον ορισμό Προϊσταμένων στις 

Υπηρεσίες των Δήμων : 

(1) Με την υπ’αρ. 48/28.12.2010 (ΑΔΑ 4ΙΙΛΚ-ΒΚ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

προβλεπόταν πως το αρμόδιο προς διορισμό όργανο (ο Δήμαρχος) είχε τη δυνατότητα να 

ορίσει με Απόφασή του, δίχως άλλο, για κάθε ομοειδή Υπηρεσία έναν Προϊστάμενο από 

Υπαλλήλους που ήδη ασκούσαν καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικής μονάδος. Στην 

περίπτωση αυτή δεν ετίθετο θέμα Αναπλήρωσης, καθ’ότι οι θέσεις και οι υπάλληλοι που 

ασκούσαν καθήκοντα σε αυτές ήταν ήδη υπαρκτοί. Ετίθετο μόνον θέμα επιλογής Δημάρχου. 

(2) Οι Υπηρεσίες που για πρώτη φορά θα λειτουργούσαν στους νεοσυσταθέντες Δήμους, συνεπεία 

των νέων, τροποποιημένων ή εκτενέστερων αναγκών και αρμοδιοτήτων που προέκυψαν από 

το Πρόγραμμα Καλλικράτης ενέπιπταν στο 3
ο
 εδάφιο της παρ. 2, καθώς και στην παρ. 4 του 

αρ. 100 ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων), τα οποία αφορούν στην 

Αναπλήρωση Προϊσταμένου Τμήματος ελλείψει δυνατότητας αναπλήρωσης από ήδη 

υπηρετούντες υπαλλήλους, αναφέροντας, αφενός, πως «……. Σε περίπτωση αδυναμίας 

αναπλήρωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναπληρώνει αυτός που έχει ορισθεί από το 

αρμόδιο προς διορισμό όργανο.», αφετέρου, πως «Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση 

Προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων». Και τούτο διότι, αφενός, απαιτείτο εύλογος 

χρόνος για την τοποθέτηση Προϊσταμένων κατά το εδ (δ), παρ. 1, αρ. 51 ν. 3905/2010 σε 

συνδυασμό με το αρ. 5 Μεταβατικών Διατάξεων του ν. 3839/2010, αφετέρου, δεν υπήρχε 

δυνατότητα ορισμού Αναπληρωτών Προϊσταμένων από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους κατά 

το βαθμολογικό προβάδισμα, εφόσον δεν προϋπήρχαν ούτε οι Υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, 

ούτε και υπάλληλοι σε αυτές. 
2. Σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 2/5071/0022/17.01.2012 Εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών 

«………… το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται ανά οργανική μονάδα στο αρ. 18 ν. 

4024/2011 καταβάλλεται …… στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης Προϊσταμένου στο 

νόμιμο Αναπληρωτή από την έναρξη της Αναπλήρωσης.». 

3. Επίσης, σύμφωνα με την υπ’αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35(Α).5/256/25952 /12.06.2012 Εγκύκλιο Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, « ……. ακόμα και στην περίπτωση 

που η Διοίκηση παραλείψει να εκδώσει την οικεία διοικητική πράξη, αυτό δεν ασκεί επιρροή στην 

καταβολή του επιδόματος ευθύνης, καθώς, όπως νομολογιακά έχει κριθεί (υπ’αρ. 234/2001 και 

404/2006 Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ), η χορήγησή του συναρτάται με την ουσιαστική άσκηση 

καθηκόντων, που αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από έγγραφα που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία, π.χ. αλληλογραφία που υπογράφει ο υπάλληλος με την ανωτέρω ιδιότητα.». 

4. Η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης σε Αναπληρωτή Προϊστάμενο έχει κριθεί με Απόφαση 

Ανωτάτου Δικαστηρίου (υπ’αρ. 1764/2006 ΣτΕ (Τμήμα Στ΄), σύμφωνα με την οποία το επίδομα 

θέσης Προϊσταμένου δικαιούται να λάβει και ο αναπληρωτής Προϊστάμενος, ο οποίος ασκεί τα 

καθήκοντά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού το επίδομα δεν συνδέεται με συγκεκριμένο 

πρόσωπο, αλλά χορηγείται σε εκείνον που εκλέγεται για να ασκεί και ασκεί εν τοις πράγμασι 

τα καθήκοντα του Προϊσταμένου. Δεν  κατέστη δυνατή ανεύρεση αντίθετης απόφασης. 

ΤΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

1. Με την υπ’αρ. 724/17.05.2011 (ΑΔΑ 4ΑΘΓΩ1Ρ-Θ) Απόφαση Δημάρχου ο αιτών τοποθετήθηκε 

ως υπεύθυνος στο υπό σύσταση τότε Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών & Ιστορικής 

Τεκμηρίωσης Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, το οποίο ως τέτοιο συστάθηκε για πρώτη 

φορά στο νέο Ο.Ε.Υ. του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β/3159/30.12.2011), 

ασκώντας εν τοις πράγμασι αδιαλείπτως και αδιαμφισβήτητα καθήκοντα Προϊσταμένου, 

υπογράφοντας προς τούτο κάθε έγγραφο αφορόν στη δραστηριότητα του Τμήματος και 

εκπροσωπώντας αυτό σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή ή άλλη ανάγκη ανέκυπτε. Η εν λόγω Απόφαση 

εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του 3
ου

 εδ. της παρ. 2 του αρ. 100 ν. 3584/2007, καθ’ ότι λόγω της 

έλλειψης άλλων υπαλλήλων στο εν λόγω Τμήμα δεν υπήρχε δυνατότητα αναπλήρωσης από 

υπάλληλο με βάση το κριτήριο του βαθμολογικού προβαδίσματος. 

2. Με την υπ’αρ. 528/05.03.2013 (ΑΔΑ ΒΕΔΦΩ1Ρ-Υ3Α) Απόφαση Δημάρχου ο αιτών 

επανορίστηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος στο ως άνω από 01.01.2012 ήδη συσταθέν Τμήμα, 

συνεχίζοντας να ασκεί εν τοις πράγμασι καθήκοντα Προϊσταμένου. 
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3. Ουδέποτε υπήρξε προγενέστερη των ανωτέρω δύο Αποφάσεων Δημάρχου για τοποθέτηση άλλου 

υπαλλήλου στο εν λόγω Τμήμα. Γεγονός που αποκλείει τη δυνατότητα αναπλήρωσης βάσει του 

βαθμολογικού προβαδίσματος της παρ. 2, αρ. 100 ν. 3584/2007, καθ’ ότι κάθε ατομική διοικητική 

Πράξη, όπως εκείνη της τοποθέτησης υπαλλήλου σε Τμήμα, ορίζει μόνον για το μέλλον και σε 

καμία περίπτωση δε χωρεί σε αυτήν αναδρομική ισχύς. Τούτο σημαίνει πως μεταγενέστερες 

τοποθετήσεις άλλων υπαλλήλων στο εν λόγω Τμήμα δεν εδύναντο να ασκήσουν επιρροή στην 

καταβολή του επιδόματος ευθύνης στον αιτούντα για όσο χρόνο εκείνος ασκούσε εν τοις πράγμασι 

καθήκοντα Προϊσταμένου. 

4. Ουδέποτε ασκήθηκε από οποιονδήποτε ένσταση ή άλλο ένδικο ή διοικητικό μέσο κατά των ως 

άνω δύο Αποφάσεων Δημάρχου, γεγονός από το οποίο σαφώς τεκμαίρεται η νομιμότητα αυτών, 

καθ’ότι σύμφωνα με το αρ. 224 ν. 3852/2010, οι αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών 

οργάνων των δήμων είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν, υπό την προϋπόθεση πως δεν επιβάλλεται 

αναστολή εκτέλεσης αυτών, είτε κατόπιν προσβολής, είτε κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου από τις 

αρμόδιες Αρχές. 

5. Με την υπ’αρ. 770/31.03.2016 (ΑΔΑ Ψ46ΚΩ1Ρ-ΟΘΓ) Απόφαση Δημάρχου ο αιτών 

τοποθετήθηκε, κατόπιν σχετικής κρίσεως από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, Προϊστάμενος του ως 

άνω Τμήματος. Μέχρι την προηγουμένη της εν λόγω αποφάσεως δεν του καταβλήθηκε ποτέ από 

το Δήμο Ρόδου το επίδομα θέσης ευθύνης επιπέδου Τμήματος που εδικαιούτο, σύμφωνα με τις δύο 

ως άνω Αποφάσεις. 

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΤΩΝ  ΑΞΙΟΥΜΕΝΩΝ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 276 του ν. 3463/2006, για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των ΟΤΑ 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου. 

Η προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων κατά του Δημοσίου ρυθμίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα 

Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού. Οι σχετικές με την παραγραφή διατάξεις του ν. 4270/2014 ισχύουν για 

απαιτήσεις σε βάρος του Δημοσίου που γεννώνται μετά την 01.01.2015, ενώ για απαιτήσεις με 

προγενέστερη ημερομηνία γέννησης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του  ν. 2362/1995. Με τη διάταξη 

της παρ. 1 του αρ. 90 του ν.2362/1995, αντίστοιχη διάταξη της οποίας είναι αυτή της παρ. 1 του αρ. 140 

ν.4270/2014, θεσπίζεται ως γενικός κανόνας η πενταετής παραγραφή των κάθε είδους χρηματικών 

αξιώσεων των τρίτων κατά του Δημοσίου, εφόσον από γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος 

χρόνος παραγραφής. Η παραγραφή αυτή αρχίζει, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 2362/1995, αντίστοιχο 

του οποίου είναι το αρ. 141 του ισχύοντος νόμου 4270/2014, από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο 

οποίο γεννήθηκε η αξίωση και έγινε δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής, με την επιφύλαξη άλλης ειδικής 

διάταξης (ΑΠ 1310/2009, ΣτΕ 2885/2013, ΝΣΚ 238/2017, 274/2016, 48/2015). Εξάλλου, η απαιτούμενη 

στα αρ. 91 ν. 2362/1995 και 141 ν.4270/2014, όπως και στο αρ. 251 ν. 4270/2014, δυνατότητα της 

δικαστικής επιδίωξης της αξίωσης, ως απαραίτητος όρος της έναρξης της παραγραφής, σημαίνει, κατά την 

πάγια νομολογία (ΑΠ 242/1991, ΝΣΚ 813/1998, 198/2015, 238/2017), ότι δεν συντρέχουν νομικά 

κωλύματα που την αποκλείουν, όπως ενδεικτικά κενά νόμου λόγω νεοεμφανισθείσας νομικής κατάστασης, 

όπως εν προκειμένω το Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

Επιπλέον, με τη διάταξη της παρ. 3 του αρ. 90 του ν. 2362/1995, η οποία ρυθμίζει ειδικά το θέμα του 

χρόνου της παραγραφής των αξιώσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου κατ’ αυτού, θεσπίζεται ως χρόνος 

παραγραφής αυτών των αξιώσεων η διετία. Εξάλλου, από τη ρητή διατύπωση της παραπάνω διάταξης 

συνάγεται ότι στην παραγραφή αυτή υπάγονται όλες οι αξιώσεις που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες, κάθε 

φύσης, απολαβές ή αποζημιώσεις υπαλλήλων του Δημοσίου, που απορρέουν από την υπαλληλική τους 

σχέση με το Δημόσιο και γενικότερα παροχές που οι υπάλληλοι αυτοί θα ελάμβαναν εξαιτίας αυτής και 

κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Αντίστοιχη με τη διάταξη του αρ. 90 παρ. 3 του ν. 2362/1995 

είναι η διάταξη του αρ. 140 παρ. 3 του ν.4270/2014. 

Περαιτέρω δε, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 93 του ν. 2362/1995 (και την ταυτόσημη διάταξη του αρ. 

143 του ν. 4270/2014), εφόσον άρχισε η παραγραφή μιας αξίωσης κατά του Δημοσίου και δε 

συμπληρώθηκε, η παραγραφή αυτή μπορεί να διακοπεί με τη συνδρομή ενός από τους, περιοριστικά 

αναφερομένους στη διάταξη αυτή, λόγους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η υποβολή αίτησης για 

πληρωμή στην αρμόδια δημόσια αρχή. Στην περίπτωση αυτή από το χρόνο της απάντησης της αρχής ή από 

την παρέλευση εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης (σε περίπτωση μη απάντησης της αρχής), αρχίζει 

νέα παραγραφή. 
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Εν προκειμένω : 

(1) Ως προς τις αξιώσεις που γεννήθηκαν το έτος 2011. 

Οι εν λόγω αξιώσεις γεννήθηκαν, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν ως άνω εκτεθεί, με την υπ’αρ. 

724/17.05.2011 Απόφαση Δημάρχου, ήτοι ο χρόνος παραγραφής αυτών ξεκίνησε την 01.01.2012 και 

ολοκληρώθηκε την 31.12.2013. Με βάση τα ανωτέρω και επειδή δεν υπάρχει έγγραφο που να τεκμηριώνει 

διακοπή του χρόνου παραγραφής αυτών, για το λόγο αυτό οι εν λόγω αξιώσεις είναι παραγεγραμμένες. 

(2) Ως προς τις αξιώσεις που γεννήθηκαν το έτος 2012. 

Οι εν λόγω αξιώσεις γεννήθηκαν, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν ως άνω εκτεθεί, με την υπ’ αρ. 

724/17.05.2011 Απόφαση Δημάρχου, ήτοι ο χρόνος παραγραφής αυτών ξεκίνησε την 01.01.2013 και θα 

συμπληρωνόταν την 31.12.2014, εάν δεν είχε υποβληθεί από τον αιτούντα το υπ’ αρ. πρωτ. 

2/34625/31.03.2014 αίτημα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την καταβολή των οφειλομένων 

μέχρι τότε επιδομάτων θέσης που εδικαιούτο. Με βάση το εν λόγω αίτημα, ο χρόνος παραγραφής των εν 

λόγω αξιώσεων διεκόπη και ξαναξεκίνησε την 01.11.2014 (αφαιρουμένου του διαστήματος από 

01.08.2014 έως και 31.08.2014), ήτοι έξι μήνες μετά την υποβολή του ως άνω Αιτήματος και θα 

ολοκληρωνόταν την 01.11.2016, εάν η Διοίκηση δεν είχε απαντήσει σε αυτό. 

Όμως με το υπ’αρ. πρωτ. 242/30.10.2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομού 

Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το οποίο αποστέλλεται στο Δήμο Ρόδου ο Πίνακας φθίνουσας σειράς 

βαθμολογίας προσωπικού για την επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος, σαφώς τεκμαίρεται η 

απάντηση της Διοίκησης στο αίτημα του αιτούντος για δικαίωμα σε καταβολή των οφειλομένων 

επιδομάτων θέσης, καθ’ότι στον εν λόγω Πίνακα έχει μοριοδοτηθεί χρόνος υπηρεσίας του αιτούντος 

στη θέση αναπληρωτού Προϊσταμένου του Τμήματος στο οποίο είχε τοποθετηθεί με τις δύο ως άνω 

Αποφάσεις. 

Έτσι διεκόπη, για δεύτερη φορά, ο χρόνος παραγραφής των εν λόγω αξιώσεων, ο οποίος ξαναξεκίνησε την 

31.10.2015 και θα ολοκληρωνόταν την 31.12.2017 (αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.08.2016 έως 

31.08.2016 και 01.08.2017 έως 31.08.2017), εάν ο αιτών δεν είχε καταθέσει την από 22/12/2017 (Αρ. 

καταθ.  ΑΓ861/22.12.2017) αγωγή του, η εξωδικαστική αντιμετώπιση της οποίας προτείνεται με την 

παρούσα.    

(3) Ως προς τις αξιώσεις που γεννήθηκαν το έτος 2013. 

Οι εν λόγω αξιώσεις γεννήθηκαν, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν ως άνω εκτεθεί, τόσο με την 

υπ’αρ. 724/17.05.2011 όσο και με την υπ’αρ. 528/05.03.2013 Απόφαση Δημάρχου, ήτοι ο χρόνος 

παραγραφής αυτών ξεκίνησε την 01.01.2014 και θα ολοκληρωνόταν την 31.12.2015, εάν δεν είχε 

υποβληθεί από τον αιτούντα το υπ’αρ. πρωτ. 2/34625/31.03.2014 αίτημα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Δήμου για την καταβολή των οφειλομένων μέχρι τότε επιδομάτων θέσης που εδικαιούτο. Με βάση το εν 

λόγω αίτημα, ο χρόνος παραγραφής των εν λόγω αξιώσεων διεκόπη και ξαναξεκίνησε την 01.11.2014 

(αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.08.2014 έως και 31.08.2014), ήτοι έξι μήνες μετά την υποβολή 

του ως άνω αιτήματος και θα ολοκληρωνόταν την 01.11.2016, εάν η Διοίκηση δεν είχε απαντήσει σε αυτό. 

Όμως με το υπ’αρ. πρωτ. 242/30.10.2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομού 

Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το οποίο αποστέλλεται στο Δήμο Ρόδου ο Πίνακας φθίνουσας σειράς 

βαθμολογίας προσωπικού για την επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος, σαφώς τεκμαίρεται η 

απάντηση της Διοίκησης στο Αίτημα του Αιτούντος για δικαίωμα σε καταβολή των οφειλομένων 

επιδομάτων θέσης, καθ’ ότι στον εν λόγω Πίνακα έχει μοριοδοτηθεί χρόνος υπηρεσίας του Αιτούντος 

στη θέση Αναπληρωτού Προϊσταμένου του Τμήματος στο οποίο είχε τοποθετηθεί με τις δύο ως άνω 

Αποφάσεις. 

Έτσι διεκόπη, για δεύτερη φορά, ο χρόνος παραγραφής των εν λόγω αξιώσεων, ο οποίος ξαναξεκίνησε την 

31.10.2015 και θα ολοκληρωνόταν την 31.12.2017 (αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.08.2016 έως 

31.08.2016 και 01.08.2017 έως 31.08.2017), εάν ο αιτών δεν είχε καταθέσει την από 22/12/2017 (αρ. 

καταθ. : ΑΓ861/22.12.2017) αγωγή του, η εξωδικαστική αντιμετώπιση της οποίας προτείνεται με την 

παρούσα. 

(4) Ως προς τις αξιώσεις που γεννήθηκαν το έτος 2014. 

Οι εν λόγω αξιώσεις γεννήθηκαν, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν ως άνω εκτεθεί, με την υπ’αρ. 

528/05.03.2013 Απόφαση Δημάρχου, ήτοι ο χρόνος παραγραφής αυτών ξεκίνησε την 01.01.2015 και θα 
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ολοκληρωνόταν την 31.12.2016, εάν δεν είχε υποβληθεί από τον αιτούντα το υπ’αρ. πρωτ. 

2/34625/31.03.2014 αίτημα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την καταβολή των οφειλομένων 

μέχρι τότε επιδομάτων θέσης που εδικαιούτο. Με βάση το εν λόγω αίτημα, ο χρόνος παραγραφής των εν 

λόγω αξιώσεων διεκόπη και ξαναξεκίνησε την 01.11.2014 (αφαιρουμένου του διαστήματος από 

01.08.2014 έως και 31.08.2014), ήτοι έξι μήνες μετά την υποβολή του ως άνω Αιτήματος και θα 

ολοκληρωνόταν την 01.11.2016, εάν η Διοίκηση δεν είχε απαντήσει σε αυτό. 

Όμως με το υπ’αρ. πρωτ. 242/30.10.2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομού 

Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το οποίο αποστέλλεται στο Δήμο Ρόδου ο Πίνακας φθίνουσας σειράς 

βαθμολογίας προσωπικού για την επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος, σαφώς τεκμαίρεται η 

απάντηση της Διοίκησης στο αίτημα του αιτούντος για δικαίωμα σε καταβολή των οφειλομένων 

επιδομάτων θέσης, καθ’ότι στον εν λόγω Πίνακα έχει μοριοδοτηθεί χρόνος υπηρεσίας του αιτούντος 

στη θέση Αναπληρωτού Προϊσταμένου του Τμήματος στο οποίο είχε τοποθετηθεί με τις ως άνω 

Αποφάσεις. 

Έτσι διεκόπη, για δεύτερη φορά, ο χρόνος παραγραφής των εν λόγω αξιώσεων, ο οποίος ξαναξεκίνησε την 

31.10.2015 και θα ολοκληρωνόταν την 31.12.2017 (αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.08.2016 έως 

31.08.2016 και 01.08.2017 έως 31.08.2017), εάν ο αιτών δεν είχε καταθέσει την από 22/12/2017 (Αρ. 

καταχώρησης: ΑΓ861/22.12.2017) αγωγή του, η εξωδικαστική αντιμετώπιση της οποίας προτείνεται με 

την παρούσα. 

(5) Ως προς τις αξιώσεις που γεννήθηκαν το έτος 2015. 

Οι εν λόγω αξιώσεις γεννήθηκαν, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν ως άνω εκτεθεί, με την υπ’αρ. 

528/05.03.2013 Απόφαση Δημάρχου, και ο χρόνος παραγραφής αυτών ξεκίνησε την 01.01.2016 και θα 

ολοκληρωνόταν την 28.02.2018 (αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.08.2016 έως 31.08.2016 και 

01.08.2017 έως 31.08.2017), εάν ο αιτών δεν είχε καταθέσει την από 22/12/2017 (αρ. καταχώρησης: 

ΑΓ861/22.12.2017) αγωγή του, η εξωδικαστική αντιμετώπιση της οποίας προτείνεται με την παρούσα. 

(6) Ως προς τις αξιώσεις που γεννήθηκαν το έτος 2016. 

Οι εν λόγω αξιώσεις γεννήθηκαν, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν ως άνω εκτεθεί, με την υπ’αρ. 

528/05.03.2013 Απόφαση Δημάρχου, και ο χρόνος παραγραφής αυτών ξεκίνησε την 01.01.2017 και θα 

ολοκληρωνόταν την 28.02.2019 (αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.08.2017 έως 31.08.2017 και 

01.08.2018 έως 31.08.2018), εάν ο αιτών δεν είχε καταθέσει την από 22/12/2017 (αρ. καταχώρησης: 

ΑΓ861/22.12.2017) αγωγή του, η εξωδικαστική αντιμετώπιση της οποίας προτείνεται με την παρούσα. 

Επειδή, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το δικαίωμα του αιτούντος σε επίδομα θέσης ευθύνης επιπέδου 

Τμήματος, δυνάμει της υπ’αρ. 724/17.05.2011 (ΑΔΑ 4ΑΘΓΩ1Ρ-Θ) και της υπ’αρ. 528/05.03.2013 (ΑΔΑ 

ΒΕΔΦΩ1Ρ-Υ3Α) Απόφασης Δημάρχου είναι νόμιμο και βάσιμο. 

Επειδή, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, οι αξιούμενες απαιτήσεις του αιτούντος σε βάρος του Δήμου 

Ρόδου που αντιστοιχούν στο έτος 2011 έχουν παραγραφεί. 

Επειδή, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, οι αξιούμενες απαιτήσεις του αιτούντος σε βάρος του Δήμου 

Ρόδου που αντιστοιχούν από 01.01.2012 έως και 31.03.2016 δεν έχουν παραγραφεί. 

Επειδή, σύμφωνα με τα αρ. 18 ν. 4024/2011 και αρ. 16 ν. 4354/2015, το μηνιαίο ποσό του επιδόματος 

θέσης ευθύνης επιπέδου Τμήματος ανέρχεται για το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως και 15.12.2015 

σε 250€, ενώ για το χρονικό διάστημα από 16.12.2015 έως και 31.03.2016 σε 290€. 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ι) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει η 

Οικονομική Επιτροπή:  

« ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη 

όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, 

αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 

(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη 

λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 

απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 

μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 

ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, 

ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά 
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στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα 

από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η 

παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.» και το νομικό 

ζήτημα της υπόθεσης έχει κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο ΣτΕ με την υπ’αρ. 1764/2006 (Τμήμα Στ΄) 

απόφαση. 

Επειδή, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το κρινόμενο με την παρούσα Αίτημα για εξωδικαστική επίλυση 

της διαφοράς που έχει προκύψει μεταξύ Αιτούντος και Δήμου Ρόδου κρίνεται συμφέρον για το Δήμο, 

εφόσον κερδίζει το ποσό των τόκων υπερημερίας που θα επιδικαζόταν στον Αιτούντα. 

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 

Την αποδοχή του υπ’αρ. 13967/23.03.2021 αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του 

Κυριάκου–Παντελεήμονος Μάγου του Σωτηρίου, κατοίκου Ρόδου (Ρωμανού Μελωδού 23), μονίμου 

υπαλλήλου Δήμου Ρόδου (ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) και του Δήμου Ρόδου, καταβάλλοντας για το 

σκοπό αυτό ο Δήμος στον ενάγοντα-αιτούντα το αιτούμενο ποσόν κεφαλαίου των ετών 1-1-2012/31-3-

2016 συνολικού ποσού ύψους 12.890€, εντός του απαιτουμένου χρόνου για την ενταλματοποίηση και 

αποπληρωμή αυτού και την παραίτηση του αιτούντα από κάθε άλλη απαίτηση. 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 811/09-04-2021 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα 

Εμμανουήλ της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 14
ης

 Τακτικής κι δια 

περιφοράς συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

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

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει την αποδοχή του υπ’αρ. 13967/23.03.2021 αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ 

του Κυριάκου–Παντελεήμονος Μάγου του Σωτηρίου, κατοίκου Ρόδου (Ρωμανού Μελωδού 23), μονίμου 

υπαλλήλου Δήμου Ρόδου (ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) και του Δήμου Ρόδου, καταβάλλοντας για το 

σκοπό αυτό ο Δήμος στον ενάγοντα-αιτούντα το αιτούμενο ποσόν κεφαλαίου των ετών 1-1-2012/31-3-

2016 συνολικού ποσού ύψους 12.890,00€, εντός του απαιτουμένου χρόνου για την ενταλματοποίηση και 

αποπληρωμή αυτού και την παραίτηση του αιτούντα από κάθε άλλη απαίτηση. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 225/2021  
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος  

Σπυρόπουλος Σπύρος 

Διακοσταματίου Σάββας 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

                                                                                                                  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

+ 

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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