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ΑΔΑ: Ψ5ΝΟΩΞΙ-Φ6Ε

1η σνεδρίαζη
Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων
ηης 14ης Ηανοσαρίοσ 2020
---------------------------

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 14η Ηανοσαρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 1/10-1-2020, ήιζαλ γηα
ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (18) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο
Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο Μνδέο –
αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Η θα Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 2/2020).
Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ
θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………..…………………...…………………………………………………

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο «Έγθξηζε κε άζθεζεο έθεζεο θαηά ηεο ππ.αξ.1/2019 Απόθαζεο ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ επί ηεο από 19-3-2018 αγσγήο ηνπ Παλαγηώηε
Λακπξόπνπινπ», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ.
189/09-01-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 92/07-012020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο
Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο
(Γξαθείν Ννκηθώλ Σπκβνύισλ) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 91/07-01-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο
Ννκηθήο Σπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ, νη νπνίεο έρνπλ
σο εμήο: «Πξνο: -Τoλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ.
Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Πεξί έγθξηζεο κε άζθεζεο έθεζεο θαηά ηεο ππ.αξ.1/2019
Απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ επί ηεο από 19-3-2018 αγσγήο ηνπ Παλαγηώηε
Λακπξόπνπινπ». -Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 1/2019 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ
εθδνζείζαο επί ηεο από 19-3-2018 αγσγήο ηνπ Παλαγηώηε Λακπξόπνπινπ ηνπ
Κσλζηαληίλνπ ν Γήκνο Παηξέσλ ππνρξεώζεθε λα θαηαβάιεη ζηνλ ελάγνληα ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ πνζό 12.708,36 επξώ λνκηκνηόθσο
πιένλ δηθαζηηθήο δαπάλεο εθ πνζνύ 400 Δπξώ γηα πξνκήζεηα ειαζηηθώλ ζύκθσλα κε
ηα αλαθεξόκελα ζηελ σο άλσ αγσγή ηηκνιόγηα πώιεζεο αμίαο 3.618,66€, 3.554,70€
θαη 5.535,00€ ην 2012. -Δπεηδή δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη έθεζεο θαηά ηεο σο άλσ
απόθαζεο αθνύ ζύκθσλα κε ηηο απόςεηο πνπ είραλ απνζηαιεί από ηελ αξκόδηα
Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη Απνζεθώλ (έγγξαθν ππ’ αξηζ. πξση. 21/18-1-2013), ν
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ιόγνο κε εμόθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ελάγνληνο ήηαλ ε κε ζύλλνκε νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο κε ππνγξαθή ζύκβαζεο ελώ ζπλάγεηαη από ην ζύλνιν
ηνπ απνδεηθηηθνύ πιηθνύ όηη ν Γήκνο παξέιαβε ηα αλαθεξόκελα αγαζά. -Έρνληαο
ππόςε ηα παξαπάλσ, παξαθαιώ όπσο εηζεγεζείηε ζην Σώκα γηα ηε ιήςε απόθαζεο
γηα ηελ έγθξηζε κε άζθεζεο έθεζεο θαηά ηεο ππ.αξ.1/2019 Απόθαζεο ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ. -Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο
Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ.
Γηνλύζεο Πιέζζαο». – ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ - Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 1/2019 απόθαζεο
ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ εθδνζείζαο επί ηεο από 19-3-2018 αγσγήο ηνπ Παλαγηώηε
Λακπξόπνπινπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ ν Γήκνο Παηξέσλ ππνρξεώζεθε λα θαηαβάιεη
ζηνλ ελάγνληα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ πνζό
12.708,36 επξώ λνκηκνηόθσο πιένλ δηθαζηηθήο δαπάλεο εθ πνζνύ 400 Δπξώ γηα
πξνκήζεηα ειαζηηθώλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ σο άλσ αγσγή ηηκνιόγηα
πώιεζεο αμίαο 3.618,66€, 3.554,70€ θαη 5.535,00€ ην 2012. -Δπεηδή δελ ζπληξέρνπλ
ιόγνη έθεζεο θαηά ηεο σο άλσ απόθαζεο αθνύ ζύκθσλα κε ηηο απόςεηο πνπ είραλ
απνζηαιεί από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη Απνζεθώλ (έγγξαθν ππ’
αξηζ. πξση. 21/18-1-2013), ν ιόγνο κε εμόθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ελάγνληνο ήηαλ
ε κε ζύλλνκε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο κε ππνγξαθή ζύκβαζεο ελώ
ζπλάγεηαη από ην ζύλνιν ηνπ απνδεηθηηθνύ πιηθνύ όηη ν Γήκνο παξέιαβε ηα
αλαθεξόκελα αγαζά. -Σπλεπεία ησλ αλσηέξσ, παξαθαιώ όπσο ιάβεηε απόθαζε γηα
ηε κε άζθεζε εθέζεσο θαηά ηεο σο άλσ ππ’ αξηζ. 1/2019 απνθάζεσο ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ. -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 είδε ηελ ππ’ αξηζ. 91/07-01-2020
Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη:
Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 1/2019 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ εθδνζείζαο
επί ηεο από 19-3-2018 αγσγήο ηνπ Παλαγηώηε Λακπξόπνπινπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ν
Γήκνο Παηξέσλ ππνρξεώζεθε λα θαηαβάιεη ζηνλ ελάγνληα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ πνζό 12.708,36 επξώ λνκηκνηόθσο πιένλ
δηθαζηηθήο δαπάλεο εθ πνζνύ 400 Δπξώ γηα πξνκήζεηα ειαζηηθώλ, ζύκθσλα κε ηα
αλαθεξόκελα ζηελ σο άλσ αγσγή ηηκνιόγηα πώιεζεο αμίαο 3.618,66€, 3.554,70€ θαη
5.535,00€ ην 2012.
Σύκθσλα κε ηηο απόςεηο πνπ είραλ απνζηαιεί από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε
Πξνκεζεηώλ θαη Απνζεθώλ (έγγξαθν ππ’ αξηζ. πξση. 21/18-1-2013), ν ιόγνο κε
εμόθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ελάγνληνο ήηαλ ε κε ζύλλνκε νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο κε ππνγξαθή ζύκβαζεο ελώ ζπλάγεηαη από ην ζύλνιν ηνπ
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απνδεηθηηθνύ πιηθνύ όηη ν Γήκνο παξέιαβε ηα αλαθεξόκελα αγαζά.
Γεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 91/07-01-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο
επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαο
Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ, δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη έθεζεο θαηά ηεο σο άλσ
απόθαζεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγκρίνει ηη μη άζκηζη έθεζης θαηά ηεο
ππ.αξ.1/2019 Απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ εθδνζείζαο επί ηεο από 19-32018 αγσγήο ηνπ Παλαγηώηε Λακπξόπνπινπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ.
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