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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 18
η
 Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 11:30, 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 

41/13-11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 9] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

828/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο 

Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Άζθεζε ή κε  έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 565/2020 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (αθύξσζε θαηά πιάζκα δηθαίνπ δήισζεο απνδνρήο 

θιεξνλνκηάο)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 16102/13-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε 

αξηζ. 16096/13-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο 

Υπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 16094/13-11-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ), νη 

νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Πεξί έγθξηζε ή κε άζθεζεο έθεζεο θαηά ηεο ππ.αξ.565/2020 

Απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (αθύξσζε θαηά πιάζκα δηθαίνπ 

δήισζε απνδνρήο θιεξνλνκηάο)΄΄ - Σρεη.: - Η ππ’ αξηζ. 16094/13-11-2020 Γλσκνδόηεζε 

ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ Σπκβνύισλ - Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 565/2020 απόθαζεο ηνπ 

Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ εθδνζείζαο επί ηεο από 12-9-2018 ππ’ αξηζ. εθζ. 

θαηαζ. 2822/30-9-2019 αγσγήο ησλ Διέλεο Νηθνιαθνπνύινπ θαη Μαξίαο Βαγελά, 

αθπξώζεθε ιόγσ νπζηώδνπο πιάλεο ε θαηά πιάζκα δηθαίνπ δήισζε απνδνρήο 

θιεξνλνκίαο ησλ ελαγνπζώλ, νη νπνίεο είραλ ζησπεξώο απνδερζεί ηελ θιεξνλνκία ηεο 

απνβησζάζεο αδεξθήο ηνπο Αθξνδίηεο Κσηζίδε. Σε βάξνο ηεο ζαλνύζαο έρεη βεβαησζεί, 

όπσο πξνθύπηεη από ην ππ’ αξηζ. πξση. 5880/6-12-2019 ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηεο 

Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ & Γόκεζεο, δπλάκεη ηεο ππ’ 

αξηζ. 4/2001 πξάμεο αλαινγηζκνύ, κεηά ηνλ ζπκςεθηζκό δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ, 

πνζό 12.374,50 € ζύκθσλα κε ηνλ από 22-7-2005 πίλαθα παξαθαηάζεζεο γηα ηελ 

ηδηνθηεζία ηεο κε θηεκαηνινγηθό αξηζκό 36.Δπεηδή δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη έθεζεο θαηά ηεο 
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σο άλσ απόθαζεο,  παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 565 /2020 Απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Παηξώλ, ζύκθσλα κε ηελ  ππ.αξ.16094/13-11-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ 

Σπκβνύισλ. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο».- 

ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ: - Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 565/2020 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ εθδνζείζαο επί ηεο από 12-9-2018 ππ’ αξηζ. εθζ. θαηαζ. 2822/30-9-

2019 αγσγήο ησλ Διέλεο Νηθνιαθνπνύινπ θαη Μαξίαο Βαγελά, αθπξώζεθε ιόγσ 

νπζηώδνπο πιάλεο ε θαηά πιάζκα δηθαίνπ δήισζε απνδνρήο θιεξνλνκίαο ησλ 

ελαγνπζώλ, νη νπνίεο είραλ ζησπεξώο απνδερζεί ηελ θιεξνλνκία ηεο απνβησζάζεο 

αδεξθήο ηνπο Αθξνδίηεο Κσηζίδε. Σε βάξνο ηεο ζαλνύζαο έρεη βεβαησζεί, όπσο 

πξνθύπηεη από ην ππ’ αξηζ. πξση. 5880/6-12-2019 ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηεο Γηεύζπλζεο 

Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ & Γόκεζεο, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 4/2001 

πξάμεο αλαινγηζκνύ, κεηά ηνλ ζπκςεθηζκό δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ, πνζό 

12.374,50 € ζύκθσλα κε ηνλ από 22-7-2005 πίλαθα παξαθαηάζεζεο γηα ηελ ηδηνθηεζία ηεο 

κε θηεκαηνινγηθό αξηζκό 36. - Δπεηδή δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη έθεζεο θαηά ηεο σο άλσ 

απόθαζεο παξαθαιώ όπσο ιάβεηε απόθαζε γηα ηε κε άζθεζε εθέζεσο θαηά ηεο σο άλσ 

ππ’ αξηζ. 565/2020 απνθάζεσο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. Σε αληίζεηε 

πεξίπησζε δύλαηαη λα επηβαξπλζεί πεξαηηέξσ ν Γήκνο Παηξέσλ κε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ 

δεύηεξνπ βαζκνύ δηθαηνδνζίαο. - Η επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ θα Κσλζηαληίλα Παπαδνπνύινπ».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 16094/13-11-2020 

Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο 

Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Δγκρίνει ηε κε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 565/2020 απόθαζεο ηνπ 

Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (αθύξσζε θαηά πιάζκα δηθαίνπ δήισζεο απνδνρήο 

θιεξνλνκηάο), ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 16094/13-11-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί 

παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο 

Παπαδνπνύινπ. 

 

 Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 565/2020 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ 

εθδνζείζαο επί ηεο από 12-9-2018 ππ’ αξηζ. εθζ. θαηαζ. 2822/30-9-2019 αγσγήο ησλ 

Διέλεο Νηθνιαθνπνύινπ θαη Μαξίαο Βαγελά, αθπξώζεθε ιόγσ νπζηώδνπο πιάλεο ε θαηά 

πιάζκα δηθαίνπ δήισζε απνδνρήο θιεξνλνκίαο ησλ ελαγνπζώλ, νη νπνίεο είραλ 

ζησπεξώο απνδερζεί ηελ θιεξνλνκία ηεο απνβησζάζεο αδεξθήο ηνπο Αθξνδίηεο 

Κσηζίδε. Σε βάξνο ηεο ζαλνύζαο έρεη βεβαησζεί, όπσο πξνθύπηεη από ην ππ’ αξηζ. πξση. 

5880/6-12-2019 ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ 

Σρεδηαζκνύ & Γόκεζεο, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 4/2001 πξάμεο αλαινγηζκνύ, κεηά ηνλ 

ζπκςεθηζκό δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ, πνζό 12.374,50 € ζύκθσλα κε ηνλ από 22-7-

2005 πίλαθα παξαθαηάζεζεο γηα ηελ ηδηνθηεζία ηεο κε θηεκαηνινγηθό αξηζκό 36. 

Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 16094/13-11-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία 

αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο 

Παπαδνπνύινπ δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη έθεζεο θαηά ηεο σο άλσ απόθαζεο. Σε πεξίπησζε 
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άζθεζεο έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 565/2020 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Παηξώλ, δύλαηαη λα επηβαξπλζεί πεξαηηέξσ ν Γήκνο Παηξέσλ κε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ 

δεύηεξνπ βαζκνύ δηθαηνδνζίαο. 

 

 

                Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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