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Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 19
η
 Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 6/14-2-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (10) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε 

ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο. 

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Παλαγηώηεο Μειάο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Ισάλλεο 

Τζηκπνύθεο θαη Πέηξνο Ψσκάο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, πξηλ από ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα «Οξηζκόο πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ Παηξώλ  

θαο Ξπδία Άληδειαο γηα παξάζηαζή ηεο ζην Δηξελνδηθείν Παηξώλ θαηά ηελ 

δηθάζηκν ηεο 25
εο

-2-20 & 3
εο

-3-20 αληηζηνίρσο», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 2316/17-2-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή 

θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 2301/17-2-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο (Γξαθείν 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«Πξνο: Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Οξηζκόο 

πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ Παηξώλ θαο Ξπδία Άληδειαο γηα παξάζηαζή ζην 

Δηξελνδηθείν Παηξώλ θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 25
εο

-2-20 & 3
εο

-3-20 αληηζηνίρσο΄΄ - 

Τελ  25
ε
-2-2020 & ηελ 3

ε
-3-20 ζπδεηείηαη ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ 

αγσγή α) Παξαζθεπήο Σθαέινπ, Κσλ/λαο Παπαδνπνύινπ & Γεσξγίνπ 

Γεσξγόπνπινπ, θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ησλ 

εξγαηηθώλ δηαθνξώλ κε αληηθείκελν ηελ θαηαβνιή νθεηινκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1) Αγσγή πνπ δηεθδηθείηαη ε παξαθξαηεζείζα εηζθνξά αιιειεγγύεο & ε 

παξαθξαηεζείζα εηδηθή εηζθνξά ππέξ ΟΑΔΓ. 2) Αγσγή γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 

πξνζαύμεζεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.3274/2004. - Δπεηδή νη ελάγνληεο κε επί παγία 

αληηκηζζία δηθεγόξνη ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θσιύνληαη λα εθπξνζσπήζνπλ ηνλ Γήκν 

Παηξέσλ ζηελ αλσηέξσ δίθε ιόγσ αληηθξνπόκελσλ ζπκθεξόλησλ θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα νξηζηεί εμσηεξηθόο δηθεγόξνο σο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ. 

- Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε: - Να ιάβεηε απόθαζε πεξί νξηζκνύ ηεο 

δηθεγόξνπ Παηξώλ θαο Ξπδία Άληδειαο (νδόο Μηανύιε Πάηξα ΑΜ Γ.Σ.Π 738) σο 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γηα λα παξαζηεί ζηηο 25
ε
 -2-20 & 3

ε
-

3-20 αληηζηνίρσο ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ θαηά ηελ ζπδήηεζε ησλ σο 
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άλσ αγσγώλ, ή ζε νπνηαλδήπνηε άιιε εθεμήο δηθάζηκν ζε πεξίπησζε αλαβνιήο. – 

Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο 

Πιέζζαο».- 

 

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

αξκόδηνπ-εηζεγεηή Αληηδεκάξρνπ, ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο έγγξαθα θαη αθνύ 

θήξπμε ην σο άλσ ζέκα κατεπείγον, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Δγκρίνει ηνλ νξηζκό ηεο δηθεγόξνπ Παηξώλ θαο Ξπδία Άληδειαο (νδόο 

Μηανύιε Πάηξα, ΑΜ Γ.Σ.Π 738) σο πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

γηα λα παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ ζηηο 25-2-2020 θαη 3-3-2020 

αληηζηνίρσο ή ζε νπνηαλδήπνηε άιιε εθεμήο δηθάζηκν ζε πεξίπησζε αλαβνιήο,  

θαηά ηελ ζπδήηεζε ησλ αγσγώλ ησλ: Παξαζθεπήο Σθαέινπ, Κσλζηαληίλαο 

Παπαδνπνύινπ θαη Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ, θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαηά ηελ 

εηδηθή δηαδηθαζία ησλ εξγαηηθώλ δηαθνξώλ κε αληηθείκελν ηελ θαηαβνιή 

νθεηινκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 1) Αγσγή κε ηελ νπνία δηεθδηθείηαη ε 

παξαθξαηεζείζα εηζθνξά αιιειεγγύεο θαη ε παξαθξαηεζείζα εηδηθή εηζθνξά ππέξ 

ΟΑΔΓ θαη 2) Αγσγή γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξνζαύμεζεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

Ν.3274/2004. 

Δπεηδή νη ελάγνληεο κε επί παγία αληηκηζζία δηθεγόξνη ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θσιύνληαη λα εθπξνζσπήζνπλ ηνλ Γήκν Παηξέσλ ζηελ αλσηέξσ δίθε, ιόγσ 

αληηθξνπόκελσλ ζπκθεξόλησλ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα νξηζηεί εμσηεξηθόο δηθεγόξνο 

σο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ.  

 

 
 

                  Ο Πρόεδρος                                     Σα Παρόνηα Μέλη 
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