
Αριθμός 130    

7
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Επιηροπής Δήμοσ Παηρέων 

ηης 25
ης

 Φεβροσαρίοσ 2020 

--------------------------- 

  

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

ζήκεξα, ηην 25
η
 Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 7/21-2-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε 

ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο,  6] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο 

Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ., Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο 

θαη Μαξία Φηινπνύινπ 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. (4) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο «Γήισζε ή κε παξάζηαζεο πξνο ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο ελώπηνλ 

ηνπ Μνλνκεινύο Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ Παηξώλ θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 6
εο

 

Μαξηίνπ 2020 ή ζε νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν», ζέηνληαο ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 2595/24-2-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 2474/21-2-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο (Γξαθείν Ννκηθώλ 

Σπκβνύισλ) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 2472/21-2-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ 

Σπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

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

γηα ηελ δήισζε ή κε παξάζηαζεο πξνο ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ Παηξώλ θαηά ηε δηθάζηκν 6 Μαξηίνπ 2020 ή 

ζε νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν΄΄ - Όπσο πξνθύπηεη από ην ππ’ αξηζ. Πξση. 

Δηζεξρ. 4586/30-1-2020 έγγξαθν ηνπ 14
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξώλ θαη ηε ζπλεκκέλε 

θιήζε γηα εμέηαζε κάξηπξα ηελ 6-3-2020 εθδηθάδεηαη ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ Παηξώλ ν Μ***** – Α****** Μ***** ηνπ 

Κ***********, θαηεγνξνύκελνο γηα θινπή θαηά ζπλαπηνπξγία ηειεζζείζα κε 

δηάξξεμε ζην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα πνπ ζπζηεγάδνληαη ην 10
ν
 Λύθεην Παηξώλ θαη 

ην 14
ν
 Γπκλάζην Παηξώλ ηελ 3

ε
-7-2019. - Από ην ππ’ αξηζ. πξση. 894/2019 

έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο Απηεπηζηαζίαο Κ/Φ, Κηηξίσλ & Η/Φ πξνθύπηεη όηη ε αμία 

πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο  ησλ θινπηκαίσλ θαη απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξώλ 

αλέξρεηαη ζε ζπλνιηθό πνζό 10.680,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. - 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 63 ΚΠνηλΓ νη δηθαηνύκελνη από ηνλ Αζηηθό Κώδηθα ζε 

απνδεκίσζε ή απνθαηάζηαζε από ην έγθιεκα ή ζε ρξεκαηηθή  ηθαλνπνίεζε ιόγσ 

εζηθήο βιάβεο, κπνξνύλ λα παξαζηνύλ ζην πνηληθό δηθαζηήξην πξνο ππνζηήξημε 

ηεο θαηεγνξίαο. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο 

ΑΔΑ: Ψ8ΦΚΩΞΙ-ΧΛ2



δεδνκέλνπ όηη θύξηνο ηνπ αλσηέξσ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο είλαη ν Γήκνο 

Παηξέσλ. - Παξαθαιώ γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ δήισζε ή κε παξάζηαζεο 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ Παηξώλ θαηά ηε δηθάζηκν 6 

Μαξηίνπ 2020 ή ζε νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν πξνο ππνζηήξημε ηεο 

θαηεγνξίαο  θαηά ηνπ Μ***** – Α***** Μ*****. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο». – ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ - 

Όπσο πξνθύπηεη από ην ππ’ αξηζ. Πξση. Δηζεξρ. 4586/30-1-2020 έγγξαθν ηνπ 14
νπ

 

Γπκλαζίνπ Παηξώλ θαη ηε ζπλεκκέλε θιήζε γηα εμέηαζε κάξηπξα, ηελ 6-3-2020 

εθδηθάδεηαη ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ Παηξώλ ν Μ***** – 

Α****** Μ***** ηνπ Κ***********, θαηεγνξνύκελνο γηα θινπή θαηά 

ζπλαπηνπξγία ηειεζζείζα κε δηάξξεμε ζην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα πνπ ζπζηεγάδνληαη 

ην 10
ν
 Λύθεην Παηξώλ θαη ην 14

ν
 Γπκλάζην Παηξώλ ηελ 3

ε
-7-2019. - Από ην ππ’ 

αξηζ. πξση. 894/2019 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο Απηεπηζηαζίαο Κ/Φ, Κηηξίσλ & Η/Φ 

πξνθύπηεη όηη ε αμία πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ θινπηκαίσλ θαη 

απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξώλ αλέξρεηαη ζε ζπλνιηθό πνζό 10.680,00 επξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. - Σύκθσλα κε ην άξζξν 63 ΚΠνηλΓ νη δηθαηνύκελνη 

από ηνλ Αζηηθό Κώδηθα ζε απνδεκίσζε ή απνθαηάζηαζε από ην έγθιεκα ή ζε 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο, κπνξνύλ λα παξαζηνύλ ζην πνηληθό 

δηθαζηήξην πξνο ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο δεδνκέλνπ όηη θύξηνο ηνπ αλσηέξσ ζρνιηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο είλαη ν Γήκνο Παηξέσλ. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ έρσ ηε γλώκε όηη 

ν Γήκνο Παηξέσλ πξέπεη λα δειώζεη παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ Παηξώλ θαηά ηε δηθάζηκν 6 Μαξηίνπ 2020 ή ζε 

νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν πξνο ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο θαηά ηνπ 

Μ***** – Α***** Μ*****. – Ο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Γεώξγηνο Γεσξγόπνπινο».- 

 

Η Οικονομική Επιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, είδε 

ηελ ππ’ αξηζ. 2472/21-2-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ θαη 

αθνύ ν θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο δήισζε όηη καταψηφίζει ην σο άλσ ζέκα, 

 

ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη: 

Όπσο πξνθύπηεη από ην ππ’ αξηζ. Πξση. Δηζεξρ. 4586/30-1-2020 έγγξαθν 

ηνπ 14
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξώλ θαη ηε ζπλεκκέλε θιήζε γηα εμέηαζε κάξηπξα, ηελ 6
ε
-

3-2020 εθδηθάδεηαη ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ Παηξώλ ν 

Μ***** – Α****** Μ***** ηνπ Κ***********, θαηεγνξνύκελνο γηα θινπή θαηά 

ζπλαπηνπξγία ηειεζζείζα κε δηάξξεμε ζην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα πνπ ζπζηεγάδνληαη 

ην 10
ν
 Λύθεην Παηξώλ θαη ην 14

ν
 Γπκλάζην Παηξώλ ηελ 3

ε
-7-2019. 

Από ην ππ’ αξηζ. πξση. 894/2019 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο Απηεπηζηαζίαο Κ/Φ, 

Κηηξίσλ & Η/Φ πξνθύπηεη όηη ε αμία πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ θινπηκαίσλ 

θαη απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξώλ αλέξρεηαη ζε ζπλνιηθό πνζό 10.680,00 επξώ, 

ΑΔΑ: Ψ8ΦΚΩΞΙ-ΧΛ2



ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 63 ΚΠνηλΓ νη δηθαηνύκελνη από ηνλ Αζηηθό Κώδηθα ζε 

απνδεκίσζε ή απνθαηάζηαζε από ην έγθιεκα ή ζε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ 

εζηθήο βιάβεο, κπνξνύλ λα παξαζηνύλ ζην πνηληθό δηθαζηήξην πξνο ππνζηήξημε 

ηεο θαηεγνξίαο. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο 

δεδνκέλνπ όηη θύξηνο ηνπ αλσηέξσ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο είλαη ν Γήκνο 

Παηξέσλ, 

 

Εγκρίνει ηε δήισζε παξάζηαζεο ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηθαζηεξίνπ 

Αλειίθσλ Παηξώλ θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 6
εο

 Μαξηίνπ 2020 ή ζε νπνηαδήπνηε κεη’ 

αλαβνιή δηθάζηκν πξνο ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο θαηά ηνπ Μ***** – Α***** 

Μ*****, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 2472/21-2-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί 

παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Γεσξγίνπ 

Γεσξγόπνπινπ 

 

 

 

                  Ο Πρόεδρος                                   Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ  ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΕΩΡΓΘΟ ΜΑΓΘΑΚΗ 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 

ΠΕΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

ΑΔΑ: Ψ8ΦΚΩΞΙ-ΧΛ2
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