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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Επιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 10η Μαρηίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 9/6-3-2020, 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] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5]
Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Αζαλάζηνο
Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 161/2020).
Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, θαη
Μαξία Φηινπνύινπ δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο «Έγθξηζε ή
κε ηεο από 1-6-2016 θαη ήδε θαηαηεζείζαο έθεζεο (αξ. θαη. 143/2016 θαη αξ. πξνζδ. 117/2018)
θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 425/2014 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ
(ηαθηηθή δηαδηθαζία)», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ.
3154/6-3-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 3120/5-3-2020 εηζήγεζε
ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο (Γξαθείν Ννκηθώλ πκβνύισλ) θαη ηελ ππ’ αξηζ.
3119/5-3-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ, νη
νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ
έγθξηζε ή κε ηεο από 1-6-2016 θαη ήδε θαηαζεζείζαο έθεζεο (αξ. θαη. 143/2016 θαη αξ. πξνζδ.
117/2018) θαηά ηεο ππ' αξηζ. 425/2014 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Παηξώλ (ηαθηηθή δηαδηθαζία)΄΄ - ΥΔΣ.: - 1. Η από 1-6-2016 έθεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηά
ΙΔΡΟΤ ΝΑΟΤ - ΚΟΙΜΗΔΧ ΘΔΟΣΟΚΟΤ. - 2. Η αξηζ. 425/2014 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ - Δπί ηεο από 31-1-2008 αγσγήο ηνπ "ΓΗΜΟΤ ΜΔΑΣΙΓΑ" (αξ. θαη.
585/2008) θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ νπνίνπ δπλάκεη ησλ άξζξσλ 1 παξ. 2 πεξ. 6 θαη 283 ηνπ Ν.
3852/2010 είλαη ν Γήκνο Παηξέσλ, θαηά ηνπ λπδδ κε ηελ επσλπκία "ΙΔΡΟ ΝΑΟ
ΚΟΙΜΗΔΧ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΟΒΡΤΑ" πνπ εδξεύεη ζηελ Οβξπά ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο
Μεζζάηηδαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ εθδόζεθε ε ππ' αξηζ. 425/2014 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ
Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (ηαθηηθή δηαδηθαζία), ε νπνία απέξξηςε απηή θαη επέβαιε ζε
βάξνο ηνπ Γήκνπ ηα δηθαζηηθά έμνδα ηνπ αληηδίθνπ ηα νπνία όξηζε ζην πνζό ησλ 3.00 επξώ. Η
αλσηέξσ αγσγή ζπλεθδηθάζηεθε ιόγσ ζπλάθεηαο κε ηελ από 12-12-2005 αγσγή ηνπ σο άλσ
Ιεξνύ Νανύ θαηά ηνπ ηόηε Γήκνπ Μεζζάηηδαο (αξ. θαη. 5011/2026/2005) θαζώο θαη κε ηελ
αζθεζείζα κε ηηο από 30-1-2009 πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ αληαγσγή. - Με ηελ σο άλσ αγσγή ηνπ ν
Γήκνο Μεζζάηηδαο δεηνύζε: α) λα αλαγλσξηζηεί απνθιεηζηηθόο θύξηνο, λνκέαο θαη θάηνρνο ελόο
νηθνπέδνπ κεηά ηνπ εληόο απηνύ ππάξρνληνο θηίζκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα νηθνπέδνπ επηθαλείαο
900 ηκ πεξίπνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε "Παλαγίηζα" Οβξπάο θαη ηνπ εκηππνγείνπ θηίζκαηνο πνπ
βξίζθεηαη ζηε λόηηα πιεπξά απηνύ επηθαλείαο 376ηκ πεξίπνπ απνηεινύκελν από ηξεηο θύξηεο
αίζνπζεο εκβαδνύ 64,78ηκ, 131,20ηκ θαη 109,88ηκ θαη WC εκβαδνύ 70,52ηκ, β) λα δηαηαρζεί ν
αληίδηθνο ηεξόο λαόο λα απνδώζεη ηε λνκή θαη θαηνρή ηεο εθ ησλ αλσηέξσ αηζνπζώλ αίζνπζαο
εκβαδνύ 109,88ηκ θαη γ) λα ππνρξεσζεί ν αληίδηθνο ηεξόο λαόο λα θαηαβάιιεη ην πνζό ησλ
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37.500 επξώ σο ζπλνιηθή ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία (17.500 επξώ σο δεκία ιόγσ ζηέξεζεο ηεο
ρξήζεο θαη 20.000 σο εζηθή βιάβε), όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηε ζπλεκκέλε αγσγή. Παξαθαιώ γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηεο από 1-6-2016 θαη ήδε θαηαζεζείζαο
έθεζεο (αξ. θαη. 143/2016 θαη αξ. πξνζδ. 117/2018) θαηά ηεο ππ' αξηζ. 425/2014 νξηζηηθήο
απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (ηαθηηθή δηαδηθαζία), ε νπνία έρεη
πξνζδηνξηζζεί λα εθδηθαζζεί ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ ηελ 12-3-2020. - Ο
Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο». – ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ Δπί ηεο από 31-1-2008 αγσγήο ηνπ "ΓΗΜΟΤ ΜΔΑΣΙΓΑ" (αξ. θαη. 585/2008) θαζνιηθόο
δηάδνρνο ηνπ νπνίνπ δπλάκεη ησλ άξζξσλ 1 παξ. 2 πεξ. 6 θαη 283 ηνπ Ν. 3852/2010 είλαη ν Γήκνο
Παηξέσλ, θαηά ηνπ λπδδ κε ηελ επσλπκία "ΙΔΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΔΧ ΘΔΟΣΟΚΟΤ
ΟΒΡΤΑ" πνπ εδξεύεη ζηελ Οβξπά ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο Μεζζάηηδαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
εθδόζεθε ε ππ' αξηζ. 425/2014 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ
(ηαθηηθή δηαδηθαζία), ε νπνία απέξξηςε απηή θαη επέβαιε ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ ηα δηθαζηηθά
έμνδα ηνπ αληηδίθνπ ηα νπνία όξηζε ζην πνζό ησλ 3.00 επξώ. Η αλσηέξσ αγσγή ζπλεθδηθάζηεθε
ιόγσ ζπλάθεηαο κε ηελ από 12-12-2005 αγσγή ηνπ σο άλσ Ιεξνύ Νανύ θαηά ηνπ ηόηε Γήκνπ
Μεζζάηηδαο (αξ. θαη. 5011/2026/2005) θαζώο θαη κε ηελ αζθεζείζα κε ηηο από 30-1-2009
πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ αληαγσγή. - Με ηελ σο άλσ αγσγή ηνπ ν Γήκνο Μεζζάηηδαο δεηνύζε: α) λα
αλαγλσξηζηεί απνθιεηζηηθόο θύξηνο, λνκέαο θαη θάηνρνο ελόο νηθνπέδνπ κεηά ηνπ εληόο απηνύ
ππάξρνληνο θηίζκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα νηθνπέδνπ επηθαλείαο 900 ηκ πεξίπνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε
ζέζε "Παλαγίηζα" Οβξπάο θαη ηνπ εκηππνγείνπ θηίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηε λόηηα πιεπξά απηνύ
επηθαλείαο 376ηκ πεξίπνπ απνηεινύκελν από ηξεηο θύξηεο αίζνπζεο εκβαδνύ 64,78ηκ, 131,20ηκ
θαη 109,88ηκ θαη WC εκβαδνύ 70,52ηκ, β) λα δηαηαρζεί ν αληίδηθνο ηεξόο λαόο λα απνδώζεη ηε
λνκή θαη θαηνρή ηεο εθ ησλ αλσηέξσ αηζνπζώλ αίζνπζαο εκβαδνύ 109,88ηκ θαη γ) λα
ππνρξεσζεί ν αληίδηθνο ηεξόο λαόο λα θαηαβάιιεη ην πνζό ησλ 37.500 επξώ σο ζπλνιηθή ζεηηθή
θαη απνζεηηθή δεκία (17.500 επξώ σο δεκία ιόγσ ζηέξεζεο ηεο ρξήζεο θαη 20.000 σο εζηθή
βιάβε), όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηε ζπλεκκέλε αγσγή. - Έρσ ηε γλώκε όηη ην σο άλσ
Γηθαζηήξην θαη' εζθαικέλε εθηίκεζε ηνπ απνδεηθηηθνύ πιηθνύ θαη εζθαικέλε εξκελεία θαη
εθαξκνγή ηνπ λόκνπ απέξξηςε ηελ σο άλσ αγσγή ελώ ζα έπξεπε λα θάλεη δεθηή απηή θαζ΄
νινθιεξίαλ θαη λα αλαγλσξίζεη ην Γήκν Παηξέσλ, σο θαζνιηθό δηάδνρν ηνπ Γήκνπ Μεζζάηηδαο,
απνθιεηζηηθό θύξην, λνκέα θαη θάηνρν ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ κεηά ηνπ εληόο απηνύ θηίζκαηνο
θαζώο απηό απνδείρηεθε από ηα πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα, ην θσηνγξαθηθό πιηθό θαζώο θαη από
ηε ζαθή θαη πεηζηηθή θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα ελώπηνλ ηνπ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ήδε
έρεη αζθεζεί ε από 1-6-2016 έθεζε (αξ. θαη. 143/2016 θαη αξ. πξνζδ. 117/2018) θαηά ηεο
αλσηέξσ ππ' αξηζ. 425/2014 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ
(ηαθηηθή δηαδηθαζία), ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζζεί λα εθδηθαζζεί ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ
Παηξώλ ηελ 12-3-2020. – Ο επί παγία αληηκηζζία δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Γεώξγηνο
Γεσξγόπνπινο».Η Οικονομική Επιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη είδε ηελ ππ’ αξηζ. 3119/5-3-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία
αληηκηζζία δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
Εγκρίνει ηελ από 1-6-2016 θαη ήδε θαηαηεζείζα έθεζε (αξ. θαη. 143/2016 θαη αξ. πξνζδ.
117/2018) θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 425/2014 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Παηξώλ (ηαθηηθή δηαδηθαζία), ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 3119/5-3-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί
παγία αληηκηζζία δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ.
Διεσκρινίζεηαι όηι, επί ηεο από 31-1-2008 αγσγήο ηνπ "ΓΗΜΟΤ ΜΔΑΣΙΓΑ" (αξ.
θαη. 585/2008) θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ νπνίνπ δπλάκεη ησλ άξζξσλ 1 παξ. 2 πεξ. 6 θαη 283 ηνπ
Ν. 3852/2010 είλαη ν Γήκνο Παηξέσλ, θαηά ηνπ λπδδ κε ηελ επσλπκία "ΙΔΡΟ ΝΑΟ
ΚΟΙΜΗΔΧ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΟΒΡΤΑ" πνπ εδξεύεη ζηελ Οβξπά ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο
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Μεζζάηηδαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ εθδόζεθε ε ππ' αξηζ. 425/2014 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ
Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (ηαθηηθή δηαδηθαζία), ε νπνία απέξξηςε απηή θαη επέβαιε ζε
βάξνο ηνπ Γήκνπ ηα δηθαζηηθά έμνδα ηνπ αληηδίθνπ ηα νπνία όξηζε ζην πνζό ησλ 3.00 επξώ. Η
αλσηέξσ αγσγή ζπλεθδηθάζηεθε ιόγσ ζπλάθεηαο κε ηελ από 12-12-2005 αγσγή ηνπ σο άλσ
Ιεξνύ Νανύ θαηά ηνπ ηόηε Γήκνπ Μεζζάηηδαο (αξ. θαη. 5011/2026/2005) θαζώο θαη κε ηελ
αζθεζείζα κε ηηο από 30-1-2009 πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ αληαγσγή.
Με ηελ σο άλσ αγσγή ηνπ ν Γήκνο Μεζζάηηδαο δεηνύζε: α) λα αλαγλσξηζηεί
απνθιεηζηηθόο θύξηνο, λνκέαο θαη θάηνρνο ελόο νηθνπέδνπ κεηά ηνπ εληόο απηνύ ππάξρνληνο
θηίζκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα νηθνπέδνπ επηθαλείαο 900 ηκ πεξίπνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε
"Παλαγίηζα" Οβξπάο θαη ηνπ εκηππνγείνπ θηίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηε λόηηα πιεπξά απηνύ
επηθαλείαο 376ηκ πεξίπνπ απνηεινύκελν από ηξεηο θύξηεο αίζνπζεο εκβαδνύ 64,78ηκ, 131,20ηκ
θαη 109,88ηκ θαη WC εκβαδνύ 70,52ηκ, β) λα δηαηαρζεί ν αληίδηθνο ηεξόο λαόο λα απνδώζεη ηε
λνκή θαη θαηνρή ηεο εθ ησλ αλσηέξσ αηζνπζώλ αίζνπζαο εκβαδνύ 109,88ηκ θαη γ) λα ππνρξεσζεί
ν αληίδηθνο ηεξόο λαόο λα θαηαβάιιεη ην πνζό ησλ 37.500 επξώ σο ζπλνιηθή ζεηηθή θαη
απνζεηηθή δεκία (17.500 επξώ σο δεκία ιόγσ ζηέξεζεο ηεο ρξήζεο θαη 20.000 σο εζηθή βιάβε),
όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηε ζπλεκκέλε αγσγή.
Tν σο άλσ Γηθαζηήξην θαη' εζθαικέλε εθηίκεζε ηνπ απνδεηθηηθνύ πιηθνύ θαη εζθαικέλε
εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ λόκνπ απέξξηςε ηελ σο άλσ αγσγή ελώ ζα έπξεπε λα θάλεη δεθηή
απηή θαζ΄ νινθιεξίαλ θαη λα αλαγλσξίζεη ην Γήκν Παηξέσλ, σο θαζνιηθό δηάδνρν ηνπ Γήκνπ
Μεζζάηηδαο, απνθιεηζηηθό θύξην, λνκέα θαη θάηνρν ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ κεηά ηνπ εληόο απηνύ
θηίζκαηνο θαζώο απηό απνδείρηεθε από ηα πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα, ην θσηνγξαθηθό πιηθό
θαζώο θαη από ηε ζαθή θαη πεηζηηθή θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα ελώπηνλ ηνπ πξσηνβάζκηνπ
Γηθαζηεξίνπ θαη ήδε έρεη αζθεζεί ε από 1-6-2016 έθεζε (αξ. θαη. 143/2016 θαη αξ. πξνζδ.
117/2018) θαηά ηεο αλσηέξσ ππ' αξηζ. 425/2014 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (ηαθηηθή δηαδηθαζία), ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζζεί λα εθδηθαζζεί ελώπηνλ
ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ ηελ 12η-3-2020.
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Σα Παρόνηα Μέλη
ΦΩΣΘΟ ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ
ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ
ΠΕΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΑΘΑΝΑΘΟ ΜΟΔΕ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ

