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Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 3η Μαρηίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 8/28-2-2020, ήιζαλ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (9) 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] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 7]
Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Παλαγηώηεο Μειάο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο,
Μαξία Φηινπνύινπ θαη Ησάλλεο Τζηκπνύθεο 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
«Άζθεζε ή κε έθεζεο ππό ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α2145/2019 απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (Τκήκα 1ν Τξηκειέο)», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 2564/24-2-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη
δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 2491/21-2-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο,
Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη
Ννκηθήο Υπεξεζίαο (Γξαθείν Ννκηθώλ Σπκβνύισλ) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 2489/21-2-2020
Γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Σπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ, νη νπνίεο
έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ
άζθεζε ή κε έθεζεο ππό ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α2145/2019 απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (Τκήκα 1ν Τξηκειέο)΄΄ - ΣΦΔΤ.: - Ζ ππ’ αξηζ.
Α2145/2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - Παξαθαινύκε λα ιάβεηε
απόθαζε γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α2145/2019 απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ,
Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο
Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο». – ΓΝΨΜΟΓΟΤΖΣΖ - Με ηελ από 18-4-2008 αγσγή
ηεο ε Αλώλπκε Κηεκαηηθή Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΑΕΔΣΤΗΚ Α.Κ.Δ.» επεδίσμε ηελ
είζπξαμε πνζνύ 19.799,65€ πνζόλ ην νπνίν ν Γήκνο δελ θαηέβαιιε ιόγσ επηρνξήγεζεο
πνπ δηθαηνύηαλ γηα ηελ αλάπιαζε ηεο όςεσο θηηξίνπ ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο. Δπί ηεο άλσ
αγσγήο εθδόζεθε ε κε αξηζκό Α2145/2019 απόθαζε ηνπ 1 νπ ηκήκαηνο ηνπ Τξηκεινύο
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ ε νπνία έθαλε δεθηή ηελ άλσ αγσγή θαη αλαγλσξίδεη όηη ν
Γήκνο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηελ εηαηξεία πνζό 19.799,65€. - Ζ αηηηνινγία πνπ
δηαιακβάλεηαη ζην ζθεπηηθό ηεο άλσ απόθαζεο είλαη όηη ζύκθσλα κε ηελ
37589/05.05.2006 απόθαζε έγθξηζεο θαηαβνιήο επηρνξήγεζεο, ην αξρηθό πνζό ύςνπο
51.981,45€ έρεη δηαγξαθεί κε ην ρέξη θαη θάησζελ απηνύ έρεη ηεζεί, νκνίσο ρεηξόγξαθα, ην
πνζό 32.181,80€, ρσξίο όκσο λα πξνθύπηεη ην ρξνληθό ζεκείν ηεο δηαγξαθήο θαη
δηόξζσζεο απηνύ, νύηε ηέζεθε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή παξαπιεύξσο απηνύ, ώζηε λα
δηαπηζησζεί ε ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ πνπ πξνέβε ζε απηήλ. Σηελ δε από 26.07.2006
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ηειηθή επηκέηξεζε επηδόηεζεο εξγαζηώλ αλάπιαζεο όςεσλ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ έρνπλ
γίλεη όκνηεο δηαγξαθέο θαη δηνξζώζεηο επηκέξνπο εξγαζηώλ θαη ηνπ πνζνύ ηεο ηειηθήο
δαπάλεο, από 51.981,45€ ζε 32.181,80€, ρσξίο νκνίσο λα πξνθύπηεη ην ρξνληθό ζεκείν
ηεο δηαγξαθήο θαη δηόξζσζεο απηώλ, νύηε ε ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ πνπ πξνέβε ζε απηέο,
ελώ ε επηκέηξεζε απηή ζεσξήζεθε ζηηο 23.10.2006 από ηνλ Γηεπζπληή Έξγσλ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, Βαζίιεην Σηακόπνπιν, ήηνη ζε κεηαγελέζηεξν ρξνληθό ζεκείν ηεο ζύληαμεο ηνπ
πηζηνπνηεηηθνύ πεξαίσζεο, ηεο έγθξηζεο θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο, αιιά θαη ηεο
εκεξνκελίαο ζύληαμεο ηεο ίδηαο ηεο πξάμεο ηειηθήο επηκέηξεζεο θαη δελ δύλαηαη λα
ιεθζεί ππόςε. - Δθ ησλ αλσηέξσ ην Γηθαζηήξην έθξηλε όηη, θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο 21585/27.05.2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο, δελ θαηαβιήζεθε ζηελ
ελάγνπζα εηαηξεία ε ζπλνιηθή επίδηθε επηρνξήγεζε, ύςνπο 51.981,45€ αιιά κόλν ην πνζό
ησλ 32.181,80€. - Σπλεπώο θαη θαηά ηα αλσηέξσ έρσ ηε γλώκε όηη κπνξνύκε λα
αζθήζνπκε έθεζε θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο, αιιά ηα ειιηπή ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη
θπξίσο νη πξόρεηξεο θαη κε ην ρέξη δηνξζώζεηο ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηεξνύλ θαηά
πνιύ ηελ δπλαηόηεηα ηεθκεξησκέλσλ ιόγσλ έθεζεο. - Ζ επί παγία αληηκηζζία
πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θα Παξαζθεπή Σθαέινπ».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη είδε ηελ ππ’ αξηζ. 2489/21-2-2020 Γλσκνδόηεζε
ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαο Παξαζθεπήο
Σθαέινπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Δγκρίνει ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α2145/2019 απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (Τκήκα 1ν Τξηκειέο),
Γιεσκρινίζεηαι όηι, κε ηελ από 18-4-2008 αγσγή ηεο ε Αλώλπκε Κηεκαηηθή
Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΑΕΔΣΤΗΚ Α.Κ.Δ.» επεδίσμε ηελ είζπξαμε πνζνύ
19.799,65€ πνζόλ ην νπνίν ν Γήκνο δελ θαηέβαιιε ιόγσ επηρνξήγεζεο πνπ δηθαηνύηαλ
γηα ηελ αλάπιαζε ηεο όςεσο θηηξίνπ ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο. Δπί ηεο άλσ αγσγήο εθδόζεθε ε
κε αξηζκό Α2145/2019 απόθαζε ηνπ 1νπ ηκήκαηνο ηνπ Τξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ ε νπνία έθαλε δεθηή ηελ άλσ αγσγή θαη αλαγλσξίδεη όηη ν Γήκνο έρεη
ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηελ εηαηξεία πνζό 19.799,65€.
Ζ αηηηνινγία πνπ δηαιακβάλεηαη ζην ζθεπηηθό ηεο άλσ απόθαζεο είλαη όηη
ζύκθσλα κε ηελ 37589/05.05.2006 απόθαζε έγθξηζεο θαηαβνιήο επηρνξήγεζεο, ην
αξρηθό πνζό ύςνπο 51.981,45€ έρεη δηαγξαθεί κε ην ρέξη θαη θάησζελ απηνύ έρεη ηεζεί,
νκνίσο ρεηξόγξαθα, ην πνζό 32.181,80€, ρσξίο όκσο λα πξνθύπηεη ην ρξνληθό ζεκείν ηεο
δηαγξαθήο θαη δηόξζσζεο απηνύ, νύηε ηέζεθε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή παξαπιεύξσο
απηνύ, ώζηε λα δηαπηζησζεί ε ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ πνπ πξνέβε ζε απηήλ. Σηελ δε από
26.07.2006 ηειηθή επηκέηξεζε επηδόηεζεο εξγαζηώλ αλάπιαζεο όςεσλ δηαηεξεηένπ
θηηξίνπ έρνπλ γίλεη όκνηεο δηαγξαθέο θαη δηνξζώζεηο επηκέξνπο εξγαζηώλ θαη ηνπ πνζνύ
ηεο ηειηθήο δαπάλεο, από 51.981,45€ ζε 32.181,80€, ρσξίο νκνίσο λα πξνθύπηεη ην
ρξνληθό ζεκείν ηεο δηαγξαθήο θαη δηόξζσζεο απηώλ, νύηε ε ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ πνπ
πξνέβε ζε απηέο, ελώ ε επηκέηξεζε απηή ζεσξήζεθε ζηηο 23.10.2006 από ηνλ Γηεπζπληή
Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, Βαζίιεην Σηακόπνπιν, ήηνη ζε κεηαγελέζηεξν ρξνληθό
ζεκείν ηεο ζύληαμεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πεξαίσζεο, ηεο έγθξηζεο θαηαβνιήο ηεο
επηρνξήγεζεο, αιιά θαη ηεο εκεξνκελίαο ζύληαμεο ηεο ίδηαο ηεο πξάμεο ηειηθήο
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επηκέηξεζεο θαη δελ δύλαηαη λα ιεθζεί ππόςε.
Δθ ησλ αλσηέξσ ην Γηθαζηήξην έθξηλε όηη, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
21585/27.05.2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο, δελ θαηαβιήζεθε ζηελ ελάγνπζα
εηαηξεία ε ζπλνιηθή επίδηθε επηρνξήγεζε, ύςνπο 51.981,45€ αιιά κόλν ην πνζό ησλ
32.181,80€.
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