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ΘΕΜΑ: 
: 

 

«Παραίτηση από, ασκηθείσα ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, 
έφεση στρεφομένη κατά των : (1) Αργυ-
ρώς Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κατοί-
κου Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολί-
του Λαυρεντίου 88., (2) Ελισσάβετ Αλε-
ξανδρίδου του Ευαγγέλου, κατοίκου 
Δράμας, Τσιμισκή 122 , (3) Ευγενίας Πε-
χλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου 
Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη, (4) Κων-
σταντινιάς Καραμήτσιου του Κωνσταντί-
νου, κατοίκου Δράμας, Φιλίππου 87 -και- 
(5) Δημητρίου Αβερκιάδη του Αποστό-
λου, κατοίκου Δράμας -και- κατά της 
υπ΄αριθ. 222/2015 οριστικής απόφασης 
του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδι-
κασία Εργατικών Διαφορών).» 

 

        Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 09η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα   Πα-
ρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, 
υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, μετά από την αριθμ. 
πρωτ. 50213/05-12-2016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της κ. Μαμσάκου Χριστόδου-
λου Δημάρχου Δράμας , που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 
87  Α/7-6-2010). 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν 
παρόντα 6 μέλη : 

        
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος  
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Ηλιάδης Νικόλαος  
5. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος   
6. Χαραλαμπίδης Ανδρέας    

    
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
    1.        Μαμσάκος Χριστόδουλος  
    2.        Βασιλειάδης Αναστάσιος 
    3.        Ζαχαριάδης  Παύλος 

 

        Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 

 

        Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,  
γραμματέως  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, ο κ. αντιπρόεδρος κήρυ-
ξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης   
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        Ο αντιπρόεδρος εισάγοντας το 4o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα μέ-
λη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 49922/01-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρε-
σιών Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Παραίτηση από, 
ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, έφεση στρεφομένη κατά των : 
(1) Αργυρώς Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου 
Λαυρεντίου 88., (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του Ευαγγέλου, κατοίκου Δράμας, Τσιμισκή 
122 , (3) Ευγενίας Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη, (4) 
Κωνσταντινιάς Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δράμας, Φιλίππου 87 -και- (5) 
Δημητρίου Αβερκιάδη του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας -και- κατά της υπ΄αριθ. 222/2015 
οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών). 
και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

                   Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω: 
 

       Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της με αριθ. πρωτ. 49565/29-11-2016 Γνωμοδότησης της 
Νομικής Συμβούλου του Δήμου Δράμας, μαζί με  όλα τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα 
και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης. 
 

                       ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 Σχετ. : (α)   το υπ΄ αριθ. πρωτ. 48760/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας σας. 

 (β)   το υπ΄ αριθ. πρωτ. 27393/2016 έγγραφο της Υπηρεσίας σας.  

 (γ)  το υπ΄ αριθ. πρωτ 28846/2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δρά
        μας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας που κοινοποιήθηκε στην 
        Υπηρεσία σας.  

 (δ) το υπ΄ αριθ. πρωτ. 30595/2016 έγγραφο της Γραμματείας της Οικονομικής Επι
        τροπής του Δήμου Δράμας προς τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας .  

 Όσον αφορά την υπ΄αριθ.πρωτ. (Δήμου Δράμας) 27129/2016 αίτηση-πρόταση των : 
(1) Αργυρώς Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου 
Λαυρεντίου 88., (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του Ευαγγέλου, κατοίκου Δράμας, Τσιμισκή 
122 , (3) Ευγενίας Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη, (4) 
Κωνσταντινιάς Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δράμας, Φιλίππου 87 -και- (5) 
Δημητρίου Αβερκιάδη του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας, Ανδριανουπόλεως 38, η οποία 
φέρει μεν τον τίτλο «Αίτηση-Πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης ένδικης διαφοράς και κατάρ-
γησης εκκρεμούσης δίκης» πλην, όμως, κατ΄ορθή εκτίμηση του περιεχομένου της, πρόκειται 
για πλήρη αποδοχή, από μέρους των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων, όλων των λόγων της 
ασκηθείσας ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Δράμας, υπ΄αριθ.καταθ. 35/2015 έφε-
σης του Δήμου Δράμας στρεφομένης κατά των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων και κατά της 
υπ΄αριθ. 222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Ερ-
γατικών Διαφορών), μετά των σχετικών δηλώσεων  αναγνωρίσεως και παραιτήσεως των 
ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων ως εκτίθεται διεξοδικώς κατωτέρω, -και- την οποία μου απο-
στείλατε με το ως άνω υπό στοιχείο β΄ έγγραφο της Υπηρεσίας σας, σας γνωρίζω τα εξής : 

  Με την υπ΄ αριθ. 222/2015 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική 
Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), η οποία εκδόθηκε επί της κρινόμενης υπ΄ αριθ. καταθ. 
183/2014 αγωγής των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων κατά του Δήμου Δράμας με την οποία 
οι ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες ζητούσαν να υποχρεωθεί ο Δήμος Δράμας να καταβάλει, σε 
έκαστο από αυτούς, τα ποσά που αναφέρονται σε αυτήν και για τις αιτίες που εκτίθενται σε 
αυτήν, έγινε δεκτή κατά ένα μέρος η κρινόμενη αγωγή των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων -
ΚΑΙ- υποχρεώθηκε ο  Δήμος Δράμας να καταβάλει, στην πρώτη (α΄) εξ αυτών το συνολικό 
ποσό των χιλίων τριάντα εννέα Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (1.039,64 Ευρώ), στη 
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δεύτερη (β΄) εξ αυτών το συνολικό ποσό των εξακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και πενήντα λε-
πτών (615,50 Ευρώ), στην τρίτη (γ΄) εξ αυτών το συνολικό ποσό των εξακοσίων δέκα πέντε 
Ευρώ και πενήντα λεπτών (615,50 Ευρώ), στην τέταρτη (δ΄) εξ αυτών το συνολικό ποσό 
των εννιακοσίων είκοσι τριών Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (923,25 Ευρώ) -και- στον πέ-
μπτο (ε΄) εξ αυτών το συνολικό ποσό των εξακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών 
(615,50 Ευρώ), νομιμοτόκως με τόκο 6 % από την επίδοση της κρινομένης αγωγής τους -
ΚΑΙ- επιβλήθηκαν σε βάρος του Δήμου Δράμας τα δικαστικά έξοδα των ανωτέρω πέντε (5) 
αιτούντων, τα οποία καθορίσθηκαν στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ.  

Στη συνέχεια, μετά την επίδοση από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, προς το Δή-
μο Δράμας, της ως άνω υπ΄ αριθ. 222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας 
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) η οποία μου διαβιβάσθηκε με το ως άνω υπό 
στοιχείο α΄ έγγραφο της Υπηρεσίας σας, ο Δήμος Δράμας άσκησε, ενώπιον του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Δράμας, την υπ΄ αριθ. καταθ. 35/2015 έφεση στρεφομένη κατά της ως 
άνω υπ΄ αριθ. 222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία 
Εργατικών Διαφορών) και κατά των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων, με την οποία (εν λόγω 
έφεση) ο Δήμος Δράμας ζητεί, κατ΄ αποδοχή της εν λόγω έφεσής του, να ακυρωθεί και εξα-
φανισθεί η ως άνω εκκαλουμένη υπ΄ αριθ. 222/2015 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) σύμφωνα με και κατά τους νόμιμους, βά-
σιμους και αληθείς λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της εν λόγω έφεσής 
του, στο δικόγραφο της οποίας αναφέρομαι σχετικώς και παραπέμπω καθ΄ολοκληρίαν επι-
συνάπτοντάς το, προς τούτο, στην παρούσα -και- να καταδικασθούν οι ανωτέρω πέντε (5) 
αιτούντες στη δικαστική δαπάνη του Δήμου Δράμας αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, 
άλλως να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας μεταξύ 
του Δήμου Δράμας και των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων, άλλως και σε περίπτωση που ή-
θελε επιδικασθούν σε βάρος του Δήμου Δράμας τα δικαστικά έξοδα των ανωτέρω πέντε (5) 
αιτούντων, αυτά να μην υπερβαίνουν το επιβαλλόμενο από το Νόμο για τους Δήμους ποσό 
των 293,47 Ευρώ (ή 100.000 δραχμών) για αμφότερους τους βαθμούς δικαιοδοσίας -ΚΑΙ- 
της οποίας (εν λόγω έφεσης) η συζήτηση, ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου, δεν έχει 
προσδιορισθεί ακόμη.   

Σημειωτέων, επίσης, ότι, κατόπιν της υπ΄ αριθ. πρωτ. 28846/26-07-2016 οικείας 
γνωμοδοτήσεώς μου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας με θέμα «Έγκριση 
ασκήσεως έφεσης κατά της υπ΄ αριθ. 222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) -και- κατά των: (1) Αργυρώς Πολυχρονί-
δου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου Λαυρεντίου 88, (2) Ε-
λισσάβετ Αλεξανδρίδου του Ευαγγέλου, κατοίκου Δράμας, Τσιμισκή 122, (3) Ευγενίας Πε-
χλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη 1, (4) Κωνσταντινιάς Καρα-
μήτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δράμας, Φιλίππου 87 και (5) Δημητρίου Αβερκιάδη 
του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας, Ανδριανουπόλεως 38, ενώπιον του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Δράμας», η άσκηση, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικεί-
ου Δράμας, της ως άνω υπ΄αριθ.καταθ. 35/2015 έφεσης, στρεφομένης κατά της ως άνω 
υπ΄αριθ. 222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Ερ-
γατικών Διαφορών) και κατά των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων, εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 
174/08-08-2016 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας με θέ-
μα «Έγκριση ασκήσεως έφεσης κατά της υπ΄αριθ. 222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρη-
νοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) -και- κατά των : (1) Αργυρώς 
Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου Λαυρεντίου 
88, (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του Ευαγγέλου, κατοίκου Δράμας, Τσιμισκή 122, (3) Ευγε-
νίας Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη 1, (4) Κωνσταντινιάς 
Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δράμας, Φιλίππου 87 και (5) Δημητρίου Αβερ-
κιάδη του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας, Ανδριανουπόλεως 38, ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Δράμας», η οποία μου απεστάλη με το ως άνω υπό στοιχείο δ΄ έγγραφο της 
Γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας. 
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Περαιτέρω, με την εν λόγω υπ΄αριθ.πρωτ. (Δήμου Δράμας) 27129/15-07-2016 αίτη-
ση-πρότασή τους, οι ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες αποδέχονται πλήρως όλους τους 
λόγους της ως άνω, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας ασκηθείσας, υπ΄ α-
ριθ. καταθ. 35/2015 έφεσης του Δήμου Δράμας στρεφομένης κατά της ως άνω υπ΄ αριθ. 
222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών 
Διαφορών) και κατά αυτών, δηλώνοντας, συνομολογώντας, αναγνωρίζοντας και ζητώ-
ντας τα εξής : 

( 1 ) Κατά πλήρη αποδοχή, από μέρους των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων, του πρώ-
του λόγου της ως άνω, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας ασκηθείσας, 
έφεσης του Δήμου Δράμας, αυτοί ζητούν να τους καταβάλει ο Δήμος Δράμας, τις καθαρές 
αποδοχές για τους επίδικους μήνες Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαϊου και Ιουνίου 
2012 που έκαστος από αυτούς δικαιούται, όπως αυτές αναφέρονται στην ως άνω, ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας ασκηθείσα, υπ΄ αριθ. καταθ. 35/2015 έφεση του Δή-
μου Δράμας -και- προσδιορίζονται και προκύπτουν από τις οικείες από 25-06-2012, 27-06-
2012, 27-06-2012, 27-06-2012 και 27-06-2012 μισθοδοτικές καταστάσεις εργαζομένων του 
Δήμου Δράμας που αφορούν στους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, τις οποίες (οικείες μισθο-
δοτικές καταστάσεις) ο Δήμος Δράμας προσήγαγε μετ΄ επικλήσεως ενώπιον του πρωτοβάθ-

μιου Δικαστηρίου και επικαλείται στην ως άνω ασκηθείσα έφεσή του, και όχι τα αιτούμενα με 

την κρινόμενη αγωγή των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων και επιδικασθέντα με την ως άνω 
εκκαλουμένη υπ΄ αριθ. 35/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας ποσά, τα οποία οι ανω-
τέρω πέντε (5) αιτούντες συνομολογούν, παραδέχονται κι αναγνωρίζουν, με την εν λόγω 
αίτηση-πρότασή τους, ότι δεν αποτελούν, στην πραγματικότητα, τις «καθαρές μηνιαίες απο-
δοχές» τους, δεδομένου ότι σε αυτά περιλαμβάνονται : (α) ο, εκ του Νόμου υποκείμενος σε 
κράτηση και υποχρεωτικά αποδοτέος από το Δήμο Δράμας προς τη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και (β) η, εκ του Νόμου 
υποκείμενη σε κράτηση και υποχρεωτικά αποδοτέα από το Δήμο Δράμας προς τον Οργανι-
σμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Ειδική Εισφορά Ο.Α.Ε.Δ, τους οποίους 
(Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και Ειδική Εισφορά Ο.Α.Ε.Δ.) αμφότερους, οι ανωτέρω πέντε 
(5) αιτούντες συνομολογούν, παραδέχονται και αναγνωρίζουν, με την εν λόγω αίτηση-
πρότασή τους, ότι ο Δήμος Δράμας πρέπει να παρακρατήσει από τα εν λόγω, αιτούμενα με 
την κρινομένη αγωγή τους και επιδικασθέντα με την ως άνω εκκαλουμένη υπ΄ αριθ. 35/2015 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας, ποσά και να αποδώσει στους ως άνω τρίτους δικαιού-
χους, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Δράμας και Οργανισμό Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) αντιστοίχως, κατά τη σχετική καταβολή προς τους ανωτέρω πέντε 
(5) αιτούντες σε εκτέλεση της ως άνω δικαστικής απόφασης, παραιτούμενοι, ωσαύτως, οι 
ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, με την εν λόγω αίτηση-πρότασή τους, από όλα τα, κατά τα α-
νωτέρω, επιδικασθέντα σχετικά ποσά Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Ειδικής Εισφοράς 
Ο.Α.Ε.Δ.. 

Δηλαδή, κατά πλήρη αποδοχή, από μέρους των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων, του 

πρώτου λόγου της ως άνω, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας ασκηθείσας, 
έφεσης του Δήμου Δράμας, αυτοί δηλώνουν, συνομολογούν, αναγνωρίζουν και ζη-
τούν, με την εν λόγω αίτηση-πρότασή τους, να καταβάλει ο Δήμος Δράμας :   

(α) στην πρώτη από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, τις καθαρές αποδοχές για τους επί-
δικους μήνες Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2012 που δικαιούται, οι 
οποίες, όπως η πρώτη από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες συνομολογεί, παραδέχεται 
και αναγνωρίζει με την εν λόγω αίτηση-πρόταση, ανέρχονται, στην πραγματικότητα, στα 
ποσά των 66,31 Ευρώ, 172,38 Ευρώ, 167,96 Ευρώ, 181,23 Ευρώ και 163,55 Ευρώ αντι-
στοίχως, παραιτούμενη, ωσαύτως, η πρώτη από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, με την 
εν λόγω αίτηση-πρόταση, από όλα τα, κατά τα ανωτέρω, επιδικασθέντα σχετικά ποσά Φό-
ρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Ειδικής Εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ.. 
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 (β) στην δεύτερη από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, τις καθαρές αποδοχές για τους 
επίδικους μήνες Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2012 που δικαιούται, 
οι οποίες, όπως η δεύτερη από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες συνομολογεί, παραδέ-
χεται και αναγνωρίζει με την εν λόγω αίτηση-πρόταση, ανέρχονται, στην πραγματικότητα, 
στα ποσά των 35,35 Ευρώ, 106,04 Ευρώ, 90,33 Ευρώ, 106,04 Ευρώ και 102,12 Ευρώ α-
ντιστοίχως,  παραιτούμενη, ωσαύτως, η δεύτερη από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, 
με την εν λόγω αίτηση-πρόταση, από όλα τα, κατά τα ανωτέρω, επιδικασθέντα σχετικά πο-
σά Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Ειδικής Εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ.. 

(γ) στην τρίτη από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, τις καθαρές αποδοχές για τους επίδι-
κους μήνες Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2012 που δικαιούται, οι ο-
ποίες, όπως η τρίτη από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες συνομολογεί, παραδέχεται και 
αναγνωρίζει με την εν λόγω αίτηση-πρόταση, ανέρχονται, στην πραγματικότητα, στα ποσά 
των 35,35 Ευρώ, 106,04 Ευρώ, 90,32 Ευρώ, 106,04 Ευρώ και 102,12 Ευρώ αντιστοίχως, 
παραιτούμενη, ωσαύτως, η τρίτη από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, με την εν λόγω 
αίτηση-πρόταση, από όλα τα, κατά τα ανωτέρω, επιδικασθέντα σχετικά ποσά Φόρου Μισθω-
τών Υπηρεσιών και Ειδικής Εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ.. 

(δ) στην τέταρτη από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, τις καθαρές αποδοχές για τους επί-
δικους μήνες Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2012 που δικαιούται, οι 
οποίες, όπως η τέταρτη από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες συνομολογεί, παραδέχεται 
και αναγνωρίζει με την εν λόγω αίτηση-πρόταση, ανέρχονται, στην πραγματικότητα, στα 
ποσά των 51,05 Ευρώ, 161,01 Ευρώ, 129,80 Ευρώ, 164,95 Ευρώ και 153,16 Ευρώ αντι-
στοίχως, παραιτούμενη, ωσαύτως, η τέταρτη από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, με την 
εν λόγω αίτηση-πρόταση, από όλα τα, κατά τα ανωτέρω, επιδικασθέντα σχετικά ποσά Φό-
ρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Ειδικής Εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ.. 

-και-  

(ε) στον πέμπτο από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, τις καθαρές αποδοχές για τους επί-
δικους μήνες Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2012 που δικαιούται, οι 
οποίες, όπως ο πέμπτος από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες συνομολογεί, παραδέχε-
ται και αναγνωρίζει με την εν λόγω αίτηση-πρόταση, ανέρχονται, στην πραγματικότητα, στα 
ποσά των 35,35 Ευρώ, 106,04 Ευρώ, 94,25 Ευρώ, 106,04 Ευρώ και 98,17 Ευρώ αντιστοί-
χως, παραιτούμενος, ωσαύτως, ο πέμπτος από τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, με την 
εν λόγω αίτηση-πρόταση, από όλα τα, κατά τα ανωτέρω, επιδικασθέντα σχετικά ποσά Φό-
ρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Ειδικής Εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ.. 

( 2 ) Κατά πλήρη αποδοχή, από μέρους των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων, του δεύτε-
ρου λόγου της ως άνω, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας ασκηθείσας, 
έφεσης του Δήμου Δράμας, αυτοί ζητούν να τους καταβάλει ο Δήμος Δράμας, τις καθαρές 
αναλογίες δώρου Χριστουγέννων 2012 που έκαστος από αυτούς δικαιούται, όπως αυτές 
προσδιορίζονται και προκύπτουν από την οικεία από 08-11-2012 μισθοδοτική κατάσταση 
εργαζομένων του Δήμου Δράμας που αναφέρεται στο επίδομα δώρου Χριστουγέννων 2012 
και τους αφορά, την οποία ο Δήμος Δράμας προσήγαγε μετ΄επικλήσεως ενώπιον του πρω-

τοβάθμιου Δικαστηρίου και την οποία επικαλείται στην ως άνω ασκηθείσα έφεσή του, και όχι 
τα, αιτούμενα με την κρινομένη αγωγή των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων και επιδικασθέντα 
με την ως άνω εκκαλουμένη υπ΄αριθ. 35/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας, ποσά 
των 32,50 Ευρώ, 22,08 Ευρώ,  22,08 Ευρώ, 33,75 Ευρώ και 21,66 Ευρώ αντιστοίχως, τα 
οποία οι ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες συνομολογούν, παραδέχονται και αναγνωρίζουν, 
με την εν λόγω αίτηση-πρότασή τους, ότι αποτελούν, στην πραγματικότητα, τις δικές τους 
πλήρεις μικτές αναλογίες δώρου Χριστουγέννων 2012, δεδομένου ότι σε αυτά περιλαμβάνο-
νται : ( α ) οι, εκ του Νόμου υποκείμενες σε κράτηση και υποχρεωτικά αποδοτέες από το Δή-
μο Δράμας, ως εργοδότη, προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ι.Κ.Α. (Τοπικό Υποκα-
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τάστημα Δράμας), ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργαζόμενο, ήτοι, εν προκειμέ-
νω, τα ποσά των 5,36 Ευρώ, 3,64 Ευρώ, 3,64 Ευρώ , 5,57 και 3,57 Ευρώ αντιστοίχως, ( β ) 
ο, εκ του Νόμου υποκείμενος σε κράτηση και υποχρεωτικά αποδοτέος από το Δήμο Δράμας, 
ως εργοδότη, προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, Φόρος Μισθωτών 
Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), ήτοι, εν προκειμένω, τα ποσά των 0.98 Ευρώ, 0,67 Ευρώ,  0,67 Ευρώ, 
1,01 Ευρώ και 0,65 Ευρώ αντιστοίχως -και- ( γ )  η, εκ του Νόμου υποκείμενη σε κράτηση 
και υποχρεωτικά αποδοτέα από το Δήμο Δράμας, ως εργοδότη, προς τον Οργανισμό Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Ειδική Εισφορά Ο.Α.Ε.Δ., ήτοι τα ποσά των 0,33 
Ευρώ, 022 Ευρώ, 0,22 Ευρώ, 0,34 Ευρώ και 0,22 Ευρώ αντιστοίχως, τα οποία (ως άνω πο-
σά των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών -και- Ειδικής 
Εισφοράς ΟΑΕΔ) άπαντα, οι ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες συνομολογούν, παραδέχονται 
και αναγνωρίζουν, με την εν λόγω αίτηση-πρότασή τους, ότι ο Δήμος Δράμας, ως εργοδό-
της, πρέπει να παρακρατήσει από τις ως άνω, αιτούμενες με την κρινόμενη αγωγή και επιδι-
κασθείσες με την ως άνω εκκαλουμένη υπ΄ αριθ. 35/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Δρά-
μας, δικές τους πλήρεις μικτές αναλογίες δώρου Χριστουγέννων 2012, ποσού 32,50 Ευρώ, 
22,08 Ευρώ,  22,08 Ευρώ, 33,75 Ευρώ και 21,66 Ευρώ αντιστοίχως, και να αποδώσει στους 
ως άνω δικαιούχους τους, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ι.Κ.Α. (Τοπικό Υποκατάστημα 
Δράμας), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Δράμας Οργανισμό Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) αντιστοίχως, κατά τη σχετική καταβολή προς τους ανωτέρω πέντε 
(5) αιτούντες σε εκτέλεση της ως άνω δικαστικής απόφασης παραιτούμενοι, ωσαύτως, οι 
ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, με την εν λόγω αίτηση-πρότασή τους, από όλα τα, κατά τα α-
νωτέρω, επιδικασθέντα σχετικά ποσά ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, Φόρου Μισθω-
τών Υπηρεσιών και Ειδικής Εισφοράς ΟΑΕΔ.  

( 3 ) Κατά πλήρη αποδοχή, από μέρους των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων, του τρίτου 
λόγου της ως άνω, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας ασκηθείσας, έ-
φεσης του Δήμου Δράμας, αυτοί ζητούν να τους καταβάλει ο Δήμος Δράμας, τις καθαρές 
αναλογίες δώρου Πάσχα 2012 που έκαστος από αυτούς δικαιούται, όπως αυτές προσδιορί-
ζονται και προκύπτουν από την οικεία από 18-07-2012 μισθοδοτική κατάσταση εργαζομένων 
του Δήμου Δράμας που αναφέρεται στο επίδομα δώρου Πάσχα 2012 και τους αφορά, την 
οποία ο Δήμος Δράμας προσήγαγε μετ΄ επικλήσεως ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρί-

ου και την οποία επικαλείται στην ως άνω ασκηθείσα έφεσή του, και όχι τα αιτούμενα με την 

κρινόμενη αγωγή των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων και επιδικασθέντα με την ως άνω εκκα-
λουμένη υπ΄αριθ. 35/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας ποσά, τα οποία οι ανωτέρω 
πέντε (5) αιτούντες συνομολογούν, παραδέχονται και αναγνωρίζουν, με την εν λόγω αί-
τηση-πρότασή τους, ότι είναι, στην πραγματικότητα, υπέρτερα των δικών τους πλήρων μι-
κτών αναλογιών δώρου Πάσχα 2012, οι οποίες (δικές τους πλήρεις μικτές αναλογίες δώρου 
Πάσχα 2012) ανέρχονται, στην πραγματικότητα, στα ποσά των 36,00 Ευρώ, 23,99 Ευρώ,  
23,99 Ευρώ, 36,00 Ευρώ και 23,99 Ευρώ αντιστοίχως -και- στις οποίες περιλαμβάνονται : 
(α) οι, εκ του Νόμου υποκείμενες σε κράτηση και υποχρεωτικά αποδοτέες από το Δήμο 
Δράμας, ως εργοδότη, προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ι.Κ.Α. (Τοπικό Υποκατά-
στημα Δράμας), ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργαζόμενο, ήτοι, εν προκειμένω, 
τα ποσά των 4,62 Ευρώ, 3,08 Ευρώ, 3,08 Ευρώ , 4,62 και 3,08 Ευρώ αντιστοίχως, ( β ) ο, εκ 
του Νόμου υποκείμενος σε κράτηση και υποχρεωτικά αποδοτέος από το Δήμο Δράμας, ως 
εργοδότη, προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, Φόρος Μισθωτών Υπη-
ρεσιών (Φ.Μ.Υ.), ήτοι, εν προκειμένω, τα ποσά των 0.84 Ευρώ, 0,56 Ευρώ,  0,56 Ευρώ, 
0,84 Ευρώ και 0,56 Ευρώ αντιστοίχως -και- ( γ )  η, εκ του Νόμου υποκείμενη σε κράτηση 
και υποχρεωτικά αποδοτέα από το Δήμο Δράμας, ως εργοδότη, προς τον Οργανισμό Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Ειδική Εισφορά Ο.Α.Ε.Δ., ήτοι τα ποσά των 0,28 
Ευρώ, 0,19 Ευρώ, 0,19 Ευρώ, 0,28 Ευρώ και 0,19 Ευρώ αντιστοίχως, τα οποία (ως άνω 
ποσά των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, φόρου μισθωτών υπηρεσιών -και- ειδικής 
εισφοράς ΟΑΕΔ) άπαντα, οι ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες συνομολογούν, παραδέχονται 
και αναγνωρίζουν, με την εν λόγω αίτηση-πρότασή τους, ότι ο Δήμος Δράμας, ως εργοδό-
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της, πρέπει να παρακρατήσει από τις ως άνω, δικές τους πλήρεις μικτές αναλογίες δώρου 
Πάσχα 2012, ποσού 36,00 Ευρώ, 23,99 Ευρώ,  23,99 Ευρώ, 36,00 Ευρώ και 23,99 Ευρώ 
αντιστοίχως, και να αποδώσει στους ως άνω δικαιούχους τους, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων-Ι.Κ.Α. (Τοπικό Υποκατάστημα Δράμας), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Δρά-
μας Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) αντιστοίχως, κατά τη σχετική 
καταβολή προς τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες σε εκτέλεση της ως άνω δικαστικής από-
φασης, παραιτούμενοι, ωσαύτως, οι ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, με την εν λόγω αίτηση-
πρότασή τους, ΑΦΕΝΟΣ  από τα, κατά τα ανωτέρω, υπέρτερα των δικών τους πλήρων μι-
κτών αναλογιών δώρου Πάσχα 2012, πραγματικού ύψους 36,00 Ευρώ, 23,99 Ευρώ,  23,99 
Ευρώ, 36,00 Ευρώ και 23,99 Ευρώ αντιστοίχως, ποσά που επιδικάσθηκαν με την ως άνω 
εκκαλουμένη υπ΄αριθ. 35/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας -και-  ΑΦΕΤΕΡΟΥ από 
όλα τα, κατά τα ανωτέρω, επιδικασθέντα σχετικά ποσά ασφαλιστικών εισφορών εργαζομέ-
νου, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Ειδικής Εισφοράς ΟΑΕΔ. που περιλαμβάνονται στις 
ως άνω δικές τους πλήρεις μικτές αναλογίες δώρου Πάσχα 2012. 

-και- 

( 4 ) Κατά πλήρη αποδοχή, από μέρους των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων, του τέταρ-
του και τελευταίου λόγου της ως άνω, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δρά-
μας ασκηθείσας, έφεσής του, αυτοί ζητούν να τους καταβάλει ο Δήμος Δράμας, τις καθα-
ρές αναλογίες επιδόματος αδείας 2012 που έκαστος από αυτούς δικαιούται, όπως αυτές 
προσδιορίζονται και προκύπτουν από την οικεία από 18-07-2012 μισθοδοτική κατάσταση 
εργαζομένων του Δήμου Δράμας που αναφέρεται στο επίδομα αδείας 2012 και τους αφορά, 
την οποία ο Δήμος Δράμας προσήγαγε μετ΄ επικλήσεως ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικα-

στηρίου και την οποία επικαλείται στην ως άνω ασκηθείσα έφεσή του, και όχι τα αιτούμενα 

με την κρινόμενη αγωγή των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων και επιδικασθέντα με την ως άνω 
εκκαλουμένη υπ΄αριθ. 35/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας  ποσά των 23,61 Ευρώ, 
των 15,56 Ευρώ, των 15,56 Ευρώ, των 28 Ευρώ -και- των 15,56 Ευρώ αντιστοίχως, τα ο-
ποία οι ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες συνομολογούν, παραδέχονται και αναγνωρίζουν, 
με την εν λόγω αίτηση-πρότασή τους, ότι αποτελούν, στην πραγματικότητα, τις δικές τους 
πλήρεις μικτές αναλογίες επιδόματος αδείας 2012, δεδομένου ότι σε αυτά περιλαμβάνονται : 
( α ) οι εκ του Νόμου υποκείμενες σε κράτηση και υποχρεωτικά αποδοτέες από το Δήμο 
Δράμας, ως εργοδότη, προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ι.Κ.Α. (Τοπικό Υποκατά-
στημα Δράμας), ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργαζόμενο, ήτοι, εν προκειμένω, 
τα ποσά των 3,60 Ευρώ, 2,40  Ευρώ, 2,40 Ευρώ , 3,60 και 2,40 Ευρώ αντιστοίχως, ( β ) ο, 
εκ του Νόμου υποκείμενος σε κράτηση και υποχρεωτικά αποδοτέος από το Δήμο Δράμας, 
ως εργοδότη, προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, Φόρος Μισθωτών 
Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), ήτοι, εν προκειμένω, τα ποσά των 0,65 Ευρώ, 0.44 Ευρώ,  0,44 Ευρώ, 
0,65 Ευρώ και 0,44 Ευρώ αντιστοίχως -και- ( γ )  η, εκ του Νόμου υποκείμενη σε κράτηση 
και υποχρεωτικά αποδοτέα από το Δήμο Δράμας, ως εργοδότη, προς τον Οργανισμό Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Ειδική Εισφορά Ο.Α.Ε.Δ., ήτοι τα ποσά των 0,22 
Ευρώ, 0,15 Ευρώ, 0,15 Ευρώ, 0,22 Ευρώ και 0,15 Ευρώ αντιστοίχως, τα οποία (ως άνω 
ποσά των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, φόρου μισθωτών υπηρεσιών -και- ειδικής 
εισφοράς ΟΑΕΔ) άπαντα, οι ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες συνομολογούν, παραδέχονται 
και αναγνωρίζουν, με την υπό κρίση αίτηση-πρότασή τους, ότι ο Δήμος Δράμας, ως εργο-
δότης, πρέπει να παρακρατήσει από τις ως άνω, αιτούμενες με την κρινομένη αγωγή -και- 
επιδικασθείσες με την ως άνω εκκαλουμένη υπ΄αριθ. 35/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Δράμας, δικές τους πλήρεις μικτές αναλογίες επιδόματος αδείας 2012, ποσού 23,61 Ευρώ, 
των 15,56 Ευρώ, των 15,56 Ευρώ, των 28 Ευρώ -και- των 15,56 Ευρώ αντιστοίχως, και να 
αποδώσει στους ως άνω δικαιούχους τους, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ι.Κ.Α. (Τοπικό 
Υποκατάστημα Δράμας), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Δράμας Οργανισμό Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) αντιστοίχως, κατά τη σχετική καταβολή προς 
τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες σε εκτέλεση της ως άνω δικαστικής απόφασης, παραι-
τούμενοι, ωσαύτως, οι ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, με την εν λόγω αίτηση-πρότασή τους, 
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από όλα τα, κατά τα ανωτέρω, επιδικασθέντα σχετικά ποσά ασφαλιστικών εισφορών εργα-
ζομένου, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Ειδικής Εισφοράς ΟΑΕΔ.. 

Τουτέστιν, σύμφωνα με όλα όσα εκτέθηκαν, διεξοδικώς και λεπτομερώς, ανωτέρω, 
με την εν λόγω υπ΄αριθ.πρωτ. (Δήμου Δράμας) 27129/15-07-2016 αίτηση-πρότασή τους, οι 
ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες συνομολογούν, αναγνωρίζουν κι αποδέχονται πλήρως όλους 
τους λόγους της ως άνω, ασκηθείσας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, 
υπ΄αριθ.καταθ. 35/2015 έφεσης του Δήμου Δράμας στρεφομένης κατά της ως άνω υπ΄αριθ. 
222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών 
Διαφορών) και κατά των ιδίων  και, ως εκ τούτου, η ανοιγείσα με την εν λόγω έφεση μεταξύ 
του Δήμου Δράμας και των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων δίκη ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Δράμας καθίσταται πλέον άνευ αντικειμένου.  

Σημειωτέων, περαιτέρω, ότι, με την εν λόγω αίτηση-πρότασή τους, οι ανωτέρω πέ-
ντε (5) αιτούντες παραιτούνται και από τα δικαστικά έξοδά τους, συνολικού ποσού διακοσί-
ων πενήντα (250) Ευρώ, τα οποία επιβλήθηκαν, σε βάρος του Δήμου Δράμας, με την ως 
άνω υπ΄αριθ. 222/2015 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία 
Εργατικών Διαφορών). 

Σημειωτέον, έτι περαιτέρω, ότι η διάταξη της εν λόγω υπ΄ αριθ. 222/2015 οριστικής 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) περί υπο-
χρεώσεως του Δήμου Δράμας να καταβάλει, στους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, τα ένδικα 
ποσά, νομιμοτόκως με τόκο 6 % από την επίδοση της κρινόμενης αγωγής τους και μέχρι 
την εξόφληση είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα σχετικώς στο Νόμο και δη στην αναγκα-
στικού δικαίου διάταξη του άρθρου 21 του δευτέρου Κεφαλαίου του Β.Δ. της 26-6/10-7-1944 
“Περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου”, το οποίο, κατ` άρθρο 109 παρ. 2 
ΕισΝΑΚ, διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Α.Κ. -και- στο οποίο ρητώς ορίζε-
ται ότι: «Ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής, ορίζεται εις 
6% ετησίως, πλην εάν άλλως ορίζεται δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος 
άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής.», σε συνδυασμό με την αναγκαστικού δικαίου διά-
ταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 276 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ, Α’ , 114/8-6-2006), στην οποία ρητώς ορίζεται ότι : «1. Οι Δήμοι και 
οι Κοινότητες, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι αποκλειστικώς κοινω-
φελούς χαρακτήρα αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις Ύδρευσης-
Αποχέτευσης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας και οι Τοπικές Ενώ-
σεις Δήμων και Κοινοτήτων απαλλάσσονται εν γένει από κάθε δημόσιο, άμεσο ή έμμεσο, 
δημοτικό, κοινοτικό ή λιμενικό φόρο, τέλος, δικαστικό ένσημο και εισφορά υπέρ οποιουδή-
ποτε ταμείου, εισφορά υπέρ της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., από κρατήσεις και από κάθε δικαστικό τέλος 
στις δίκες τους, με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών φορολογικών ρυθμίσεων. Επί-
σης έχουν όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά προνό-
μια που παρέχονται στο Δημόσιο.», από το συνδυασμό των οποίων (προπαρατεθεισών 
διατάξεων) προκύπτει ότι ο νόμιμος τόκος και ο της υπερημερίας τόκος κάθε οφειλής των 
Δήμων ανέρχεται σε 6% ετησίως (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με σύμβαση ή ειδικό νόμο) 
-και- αρχίζει από την επίδοση της αγωγής -και- σύμφωνη με όσα ο Δήμος Δράμας, επι-
καλούμενος και βασιζόμενος στις προπαρατεθείσες διατάξεις, προέβαλε σχετικώς 
ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου Δράμας) και, για το λόγο 
αυτό, άλλωστε, η εν λόγω, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας ασκηθείσα, 
υπ΄αριθ.καταθ. 35/2015 έφεση του Δήμου Δράμας, στρεφομένη κατά της εν λόγω υπ΄ 
αριθ. 222/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφο-
ρών) και κατά των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων, δεν προσβάλλει και δεν αφορά τη διά-
ταξη αυτή της εν λόγω δικαστικής απόφασης . 

Σημειωτέον, τέλος, ότι, όπως η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Δράμας μου επαλήθευσε προφορικώς κατόπιν σχετικού διευκρινιστικού ερωτήματός μου, το 
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οικείο υπ΄ αριθ. 257 χρηματικό ένταλμα πληρωμής οικονομικού έτους 2014, ποσού 361,26 
Ευρώ, του Δήμου Δράμας, με δικαιούχους τους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, για την κατα-
βολή της αμοιβής τους του μηνός Φεβρουαρίου 2012, δια της εκδόσεως και υποβολής του 
οποίου, προς θεώρηση, στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό 
Δράμας, σημειωτέων, ο Δήμος Δράμας αναγνώρισε τις  αξιώσεις των ανωτέρω πέντε (5) 
αιτούντων απέναντί του κατά την έννοια του άρθρου 260 ΑΚ, -και- το οποίο επιστράφηκε 
αθεώρητο με την υπ΄ αριθ. 71/3-12-2014 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στο Νομό Δράμας για τις αιτίες που αναφέρονται σε αυτήν, δεν υποβλήθηκε εκ 
νέου, από το Δήμο Δράμας, στην ως άνω Υπηρεσία, προς θεώρηση και, ως εκ τούτου, δεν 
έχει ανακύψει οιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Δήμου Δράμας και της ως άνω Υπηρεσίας η 
οποία να απεστάλη από αυτήν και να εκκρεμεί, προς κρίση, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου.  

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, γνωμοδοτώ, με την παρούσα, υπέρ της παραιτήσεως, 
από το Δήμο Δράμας, από το δικόγραφο της ως άνω, ασκηθείσας ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Δράμας, υπ΄ αριθ. καταθ. 35/2015 έφεσης στρεφομένης κατά των : (1) Αργυ-
ρώς Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου Λαυρεντί-
ου 88., (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του Ευαγγέλου, κατοίκου Δράμας, Τσιμισκή 122 , (3) 
Ευγενίας Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη, (4) Κωνσταντι-
νιάς Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δράμας, Φιλίππου 87 και (5) Δημητρίου Α-
βερκιάδη του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας   -και- κατά της υπ΄αριθ. 222/2015 οριστικής α-
πόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), προκειμένου 
η εν λόγω υπ΄ αριθ. 222/2015 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικα-
σία Εργατικών Διαφορών) να καταστεί τελεσίδικη κι αμετάκλητη ούτως ώστε να καταβλη-
θούν, στους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες (1) Αργυρώ Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κάτοικο 
Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου Λαυρεντίου 88., (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του 
Ευαγγέλου, κάτοικο Δράμας, Τσιμισκή 122 , (3) Ευγενία Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κάτοικο 
Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη, (4) Κωνσταντινιά Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου, κάτοικο 
Δράμας, Φιλίππου 87 -και- (5) Δημήτριο Αβερκιάδη του Αποστόλου, κάτοικο Δράμας, σύμ-
φωνα με την εν λόγω υπ΄ αριθ. πρωτ. (Δήμου Δράμας) 27129/15-07-2016 αίτηση-δήλωση 
αποδοχής, αναγνωρίσεως και παραιτήσεώς τους, οι καθαρές αποδοχές τους για τους επίδι-
κους μήνες Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2012, οι καθαρές αναλογίες 
δώρου Χριστουγέννων 2012, οι καθαρές αναλογίες δώρου Πάσχα 2012 -και- οι καθαρές α-
ναλογίες επιδόματος αδείας 2012, όπως άπασες αυτές αναφέρονται στην, ασκηθείσα ενώ-
πιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, υπ΄ αριθ. καταθ. 35/2015 έφεση του Δήμου 
Δράμας -και- προσδιορίζονται και προκύπτουν από τις οικείες μισθοδοτικές καταστάσεις ερ-
γαζομένων του Δήμου Δράμας που αφορούν στους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες, τις οποίες 
ο Δήμος Δράμας προσήγαγε μετ΄ επικλήσεως ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (Ει-
ρηνοδικείου Δράμας) και τις οποίες επικαλείται στην εν λόγω ασκηθείσα υπ΄ αριθ. καταθ. 
35/2015 έφεσή του [ αποδιδόμενων, συγχρόνως, από το Δήμο Δράμας, όλων των, εκ του 
Νόμου υποκειμένων σε κράτηση και υποχρεωτικά αποδοτέων από το Δήμο Δράμας ως ερ-
γοδότη, σχετικών ποσών ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, Φόρου Μισθωτών Υπηρε-
σιών και Ειδικής Εισφοράς ΟΑΕΔ., προς τους δικαιούχους τους, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων-Ι.Κ.Α. (Τοπικό Υποκατάστημα Δράμας), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) 
Δράμας και Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) αντιστοίχως ] -και- ο 
τόκος επί των, κατά τα ανωτέρω, καταβαλλομένων αυτών ποσών, υπολογιζόμενος σε πο-
σοστό 6 % ετησίως, για το χρονικό διάστημα από την επομένη της επίδοσης, προς το Δήμο 
Δράμας, της κρινόμενης αγωγής (ήτοι, από την επομένη της 31-12-2014) και μέχρι την πλή-
ρη εξόφληση . 

         Προς τούτο, επισυνάπτω, στην παρούσα, (α) θεωρημένο αντίγραφο της εν λόγω, ε-
νώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας ασκηθείσας, από 06-04-2315 και με αριθ. 
καταθ. 47/2015 έφεσης του Δήμου Δράμας, (β)  θεωρημένο αντίγραφο της ως άνω υπ΄αριθ. 
222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών 
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Διαφορών) και (γ) θεωρημένο αντίγραφο της ως άνω υπ΄ αριθ. 174/08-08-2016 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας -και- παρακαλώ την Υπηρεσία σας, όταν θα 
εισάγει το εν λόγω θέμα, στο αρμόδιο όργανο του Δήμου Δράμας, για τη λήψη σχετικής α-
πόφασης, να επισυνάψει, επίσης, (α) θεωρημένο αντίγραφο της εν λόγω υπ΄αριθ.πρωτ. 
(Δήμου Δράμας) 27129/2016 αίτησης-πρότασης των ανωτέρω πέντε (5) αιτούντων και (β) 
θεωρημένα αντίγραφα των ως άνω οικείων μισθοδοτικών καταστάσεων εργαζομένων του 
Δήμου Δράμας που αφορούν στους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες ..-  
 

   Η Νομική Σύμβουλος 

        Δήμου Δράμας  

 

   Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνο-
ντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ΄και 2 του Ν 3852/2010 και το έγ-
γραφο της υπηρεσίας 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ υπέρ της παραιτήσεως, από το Δήμο Δράμας, από το δικόγραφο της ως 
άνω, ασκηθείσας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, υπ΄αριθ.καταθ. 35/2015 
έφεσης στρεφομένης κατά των : (1) Αργυρώς Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δρά-
μας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου Λαυρεντίου 88., (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του Ευαγγέ-
λου, κατοίκου Δράμας, Τσιμισκή 122 , (3) Ευγενίας Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου 
Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη, (4) Κωνσταντινιάς Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου 
Δράμας, Φιλίππου 87 και (5) Δημητρίου Αβερκιάδη του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας   -και- 
κατά της υπ΄αριθ. 222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικα-
σία Εργατικών Διαφορών), προκειμένου η εν λόγω υπ΄αριθ. 222/2015 οριστική απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) να καταστεί τελεσίδικη κι 
αμετάκλητη ούτως ώστε να καταβληθούν, στους ανωτέρω πέντε (5) αιτούντες (1) Αργυρώ 
Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κάτοικο Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου Λαυρεντίου 88., 
(2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του Ευαγγέλου, κάτοικο Δράμας, Τσιμισκή 122 , (3) Ευγενία 
Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κάτοικο Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη, (4) Κωνσταντινιά Καραμή-
τσιου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Δράμας, Φιλίππου 87 -και- (5) Δημήτριο Αβερκιάδη του 
Αποστόλου, κάτοικο Δράμας, σύμφωνα με την εν λόγω υπ΄αριθ.πρωτ. (Δήμου Δράμας) 
27129/15-07-2016 αίτηση-δήλωση αποδοχής, αναγνωρίσεως και παραιτήσεώς τους, οι κα-
θαρές αποδοχές τους για τους επίδικους μήνες Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαϊου και 
Ιουνίου 2012, οι καθαρές αναλογίες δώρου Χριστουγέννων 2012, οι καθαρές αναλογίες δώ-
ρου Πάσχα 2012 -και- οι καθαρές αναλογίες επιδόματος αδείας 2012, όπως άπασες αυτές 
αναφέρονται στην, ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, υπ΄ αριθ. 
καταθ. 35/2015 έφεση του Δήμου Δράμας -και- προσδιορίζονται και προκύπτουν από τις οι-
κείες μισθοδοτικές καταστάσεις εργαζομένων του Δήμου Δράμας που αφορούν στους ανω-
τέρω πέντε (5) αιτούντες, τις οποίες ο Δήμος Δράμας προσήγαγε μετ΄ επικλήσεως ενώπιον 
του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου Δράμας) και τις οποίες επικαλείται στην εν 
λόγω ασκηθείσα υπ΄ αριθ. καταθ. 35/2015 έφεσή του [ αποδιδόμενων, συγχρόνως, από το 
Δήμο Δράμας, όλων των, εκ του Νόμου υποκειμένων σε κράτηση και υποχρεωτικά αποδο-
τέων από το Δήμο Δράμας ως εργοδότη, σχετικών ποσών ασφαλιστικών εισφορών εργαζο-
μένου, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Ειδικής Εισφοράς ΟΑΕΔ., προς τους δικαιούχους 
τους, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ι.Κ.Α. (Τοπικό Υποκατάστημα Δράμας), Δημόσια Οι-
κονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Δράμας και Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.) αντιστοίχως ] -και- ο τόκος επί των, κατά τα ανωτέρω, καταβαλλομένων αυτών 
ποσών, υπολογιζόμενος σε ποσοστό 6 % ετησίως, για το χρονικό διάστημα από την επομέ-
νη της επίδοσης, προς το Δήμο Δράμας, της κρινόμενης αγωγής (ήτοι, από την επομένη της 
31-12-2014) και μέχρι την πλήρη εξόφληση . 

      Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 

ΑΔΑ: 7ΑΗ9Ω9Μ-4ΝΤ
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