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Αρηζκός  537    

31
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Επηηροπής Δήκοσ Παηρέφλ 

ηες 8
ες

 επηεκβρίοσ  2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 8
ε
 επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 31/4-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής, 

ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσο ζηα (48) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο  6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Φηινπνύινπ 

Μαξία – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ζ θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, (αξηζκόο απνθάζεσο 537/2020). 

Οη θ.θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, ακνύξε Βαγελά Αθξηβή – ηαθηηθό 

κέινο θαη Ψσκάο Πέηξνο – ηαθηηθό κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 538/2020). 

Ο θ. Ψσκάο Πέηξνο –ηαθηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 540/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο  δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ 

θαη θιήζεθε.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

A215/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ», (ζρεηηθό ην 

ππ’ αξηζ. 11711/03-09-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 11662/02-09-

2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, 

Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γξαθείν Ννκηθώλ 

πκβνύισλ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 11661/02-09-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ 

Γήκνπ θ. Γεώξγηνπ Γεσξγόπνπινπ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο 

ππ’ αξηζ. Α215/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ΄΄ -Σν 

Μνλνκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Παηξώλ κε ηελ ππ’ αξηζ. Α215/2020 απόθαζε 

ππνρξέσζε ην Γήκν Παηξέσλ  λα θαηαβάιιεη ζηελ Ακαιία Κνπζαδηαλνύ ην πνζό ησλ 

7.959,22 επξώ λνκηκνηόθσο κε επηηόθην 6% γηα ην δηάζηεκα από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο 4-

11-2009 έσο ηηο 30-4-2019 θαη γηα ην δηάζηεκα από 1-5-2019 κέρξη θαη ηελ πιήξε εμόθιεζε 

κε ην επηηόθην πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4607/2019. - Με ηελ από 15-6-

2020 (αξηζ. πξση. 23380/2020) αίηεζε ηεο ε αληίδηθνο δεηά, πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ 

ζηελ πιεξσκή ή άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ, λα ηεο θαηαβιεζεί κέξνο κόλν ησλ ηόθσλ θαη αληί 

ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ησλ 12.759,10 επξώ (7.959,20 επξώ θεθάιαην + 4.799,00 επξώ ηόθνη) 
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λα ηεο θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 11.000 επξώ. -Παξαθαιώ γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ 

άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α215/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαη απνδνρήο ή κε ηεο από 15-6-2020 (αξηζ. πξση. 23380/2020) 

αίηεζεο ηεο αληηδίθνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, 

Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο 

Πιέζζαο».- ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ: - Με ηελ αξηζ. θαηάζ. ΑΓ1545/30-10-2009 αγσγή ηεο ε 

Ακαιία Κνπζαδηαλνύ ηνπ Γεσξγίνπ θαηά ηνπ Γήκνπ Ρίνπ, θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ νπνίνπ 

είλαη ν Γήκνο Παηξέσλ δπλάκεη ησλ άξζξσλ 1 παξ.2 πεξ.6 θαη 283 ηνπ λ.3852/2010, 

δεηνύζε λα ηεο θαηαβιεζεί ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 10.449,22 επξώ λνκηκνηόθσο, από ηελ 

επίδνζε ηεο αγσγήο σο απνδεκίσζε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ζεηηθήο δεκίαο πνπ ππέζηε ε 

ηδηνθηεζία ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα νηθόπεδν 359,94 η.κ. κεηά ηεο εληόο απηνύ νηθίαο 120 η.κ. 

ζηε ζέζε Αξαρσβηηίθσλ θαη εύινγε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηε ζπλαθόινπζε εζηθή 

βιάβε πνπ ππέζηε, από ηελ παξάλνκε θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο, επίρσζε 

απνζηξαγγηζηηθνύ αύιαθα απνξξνήο όκβξησλ θαη ινηπώλ πδάησλ κε αδξαλή πιηθά 

(θξνθάιεο θαη ακκνράιηθν) από ηα όξγαλα ηνπ Γήκνπ Ρίνπ ηνλ Ηνύιην ηνπ 2006, πνπ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα λα απμεζεί ε ζηάζκε ησλ όκβξησλ πδάησλ ηνπ ζπλνξεύνληνο κε ηελ 

ηδηνθηεζία ηεο απνζηξαγγηζηηθνύ αύιαθα, λα εηζξεύζνπλ εληόο ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο θαη λα 

πιεκκπξίζεη απηή. πγθεθξηκέλα δεηνύζε λα ηεο θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ: α) 2.000 επξώ γηα 

εξγαζίεο δηάλνημεο θξεαηίνπ εληόο ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο θαη άληιεζε ησλ πδάησλ, β) 714,00 

επξώ γηα εξγαζίεο επίρσζεο ηνπ δηαλνηρζέληνο θξεαηίνπ, γ) 1.375,22 επξώ γηα ηε δηελέξγεηα 

πξαγκαηνγλσκνζύλεο από ην Σερληθό Δπηκειεηήξην, δ) 3.570,00 επξώ γηα νηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο (μήισκα βιαβέλησλ από ηελ πγξαζία ηνίρσλ εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ ηνπ 

ηζνγείνπ, πέηαγκα κπαδώλ, επηρξίζκαηα – ζνθαηίζκαηα κε κνλσηηθά θαη ηζηκέληα, ρξώκαηα 

γηα βαςίκαηα θαη κνλσηηθά θαη επηζθεπή ζε δύν εζσηεξηθέο πόξηεο θαη δύν πιεπξέο κε 

ξακπνηέ, ε) 595,00 επξώ γηα δηόξζσζε βιαβώλ ζηηο νηθνζπζθεπέο  θαη ζηνλ πίλαθα αληιίαο, 

πνπ πξνμελήζεθαλ ιόγσ ηεο εηζξνήο ησλ πδάησλ εληόο ηεο νηθίαο ηεο, ζηηο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο ηεο θνπδίλαο, ηνπ ςπγείνπ, ηνπ θνύξλνπ, ηνπ πιπληεξίνπ θαη ηνπ πηεζηηθνύ κνηέξ, 

ζη) 268,00 επξώ γηα θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ιόγσ ηεο λπρζεκεξόλ ζπλερνύο 

ιεηηνπξγίαο δπν αληιηώλ γηα ηελ άληιεζε ησλ πδάησλ θαη δ) 2.000 επξώ σο απνδεκίσζε 

ιόγσ εζηθήο βιάβεο. - Σν Μνλνκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Παηξώλ έθαλε ελ κέξεη δεθηή 

ηελ σο άλσ αγσγή θαη ζπγθεθξηκέλα δέρηεθε ηα α, β, γ θαη δ θνλδύιηα, απέξξηςε ην (ε) 

θνλδύιην κε ην ζθεπηηθό όηη δελ ζπλδέεηαη αηηησδώο κε ην δεκηνγόλν ζπκβάλ, αθνύ ζε θακία 

έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζύλεο δελ θαηαγξάθεθαλ θζνξέο ζηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ηεο 

ελάγνπζαο, απέξξηςε ην (ζη) θνλδύιη κε ην ζθεπηηθό όηη δελ απνδείρζεθε όηη ζπλδέεηαη 

αηηησδώο κε ην δεκηνγόλν γεγνλόο θαη σο πξνο ην θνλδύιην ηεο εζηθήο βιάβεο έθαλε ελ 

κέξεη δεθηό απηό, επηδηθάδνληαο ζηελ ελάγνπζα ην πνζό ησλ 300,00 επξώ αληί ηνπ 

αηηνπκέλνπ ησλ 2.000,00 επξώ, ήηνη κε ηελ ππ’ αξηζ. Α215/2020 απόθαζε ηνπ ην 

Μνλνκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Παηξώλ (1
ν
 ηκήκα) ππνρξέσζε ην Γήκν Παηξέσλ  λα 

θαηαβάιιεη ζηελ αληίδηθν ην πνζό ησλ 7.959,22 επξώ λνκηκνηόθσο κε επηηόθην 6% γηα ην 

δηάζηεκα από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο 4-11-2009 έσο ηηο 30-4-2019 θαη γηα ην δηάζηεκα από 

1-5-2019 κέρξη θαη ηελ πιήξε εμόθιεζε κε ην επηηόθην πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

45 ηνπ λ. 4607/2019. - Ζ επίρσζε ηνπ αύιαθα κε πιηθά κε δηαβαζκηζκέλα θαη ακκνράιηθν 

πνπ δελ επέηξεπαλ ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ από ηνλ ηέσο Γήκνπ Ρίνπ, θαηαγξάθεηαη ζε 

ηξεηο ηερληθέο εθζέζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ από 3-8-2006 θαη 3-9-2008 ηνπ πνιηηηθνύ 

κεραληθνύ Κσλζηαληίλνπ Εαραξόπνπινπ θαη από ηελ 6/2009 έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζύλεο 

ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ Γεσξγίνπ ππξίδσλνο, ε νπνία ζπληάρζεθε θαηόπηλ νξηζκνύ ηνπ 
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από ην Σερληθό Δπηκειεηήξην. Δπίζεο, όπσο ζεκεηώλεηαη ζηελ απόθαζε, επηβεβαηώλεηαη 

ηόζν από ην ππ’ αξηζ. πξση. 311.3/106/17-2-2009 έγγξαθν ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο, όζν θαη από ηελ 75/2009 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ρίνπ, δπλάκεη ηεο νπνίαο πξνέβεζαλ ζηηο 26 θαη 27 

Μαξηίνπ 2009 ζε εξγαζίεο δηάλνημεο ηνπ αύιαθα θαη επαλαθνξά ηνπ ζηελ πξνεγνύκελε 

θαηάζηαζε, όπσο είρε ην κήλα Ηνύιην 2006. Οη θζνξέο πνπ ππέζηε ε ηδηνθηεζία ηεο 

ελάγνπζαο από ηελ εηζξνή ησλ πδάησλ, θαηαγξάθνληαη ζηελ από 6/2009 έθζεζε 

πξαγκαηνγλσκνζύλεο, γηα όια δε ηα επηδηθαζζέληα θνλδύιηα έρνπλ εθδνζεί απνδείμεηο 

παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ κλεκνλεύνληαη αλαιπηηθά ζηελ αλσηέξσ δηθαζηηθή απόθαζε. - 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, έρσ ηε γλώκε όηη δε ζα επδνθηκήζεη ηπρόλ αζθεζείζα έθεζε θαηά 

ηεο ππ’ αξηζ. Α215/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, 

ελώ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ λα γίλεη δεθηή ε από 15-6-2020 (αξηζ. πξση. 

23380/2020) αίηεζε ηεο αληηδίθνπ κε ηελ νπνία δεηά, πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ ζηελ 

πιεξσκή ή άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ, λα ηεο θαηαβιεζεί κέξνο κόλν ησλ ηόθσλ θαη αληί ηεο 

ζπλνιηθήο νθεηιήο ησλ 12.759,10 επξώ (7.959,20 επξώ θεθάιαην + 4.799,00 επξώ ηόθνη) λα 

ηεο θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 11.000 επξώ. - Ο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Γεώξγηνο Γεσξγόπνπινο».- 

 

Η Οηθολοκηθή Επηηροπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη από ηελ ηειεδηάζθεςε 

απνρώξεζε ε θα Μαξία Φηινπνύινπ, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 11661/02-09-2020 

Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. 

Γεώξγηνπ Γεσξγόπνπινπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Εγθρίλεη ηελ κε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α215/2020 απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, θαη θάλεη δεθηή ηελ από 15-6-2020 

(αξηζ. πξση. 23380/2020) αίηεζε ηεο αληηδίθνπ, κε ηελ νπνία δεηά, πξνο απνθπγή 

θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πιεξσκή ή άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ, λα ηεο θαηαβιεζεί κέξνο κόλν 

ησλ ηόθσλ θαη αληί ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ησλ 12.759,10 επξώ (7.959,20 επξώ θεθάιαην 

+ 4.799,00 επξώ ηόθνη) λα ηεο θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 11.000 επξώ, ζύκθσλα θαη κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 11661/02-09-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ 

δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Γεώξγηνπ Γεσξγόπνπινπ. 

 

Δηεσθρηλίδεηαη όηη, κε ηελ αξηζ. θαηάζ. ΑΓ1545/30-10-2009 αγσγή ηεο ε Ακαιία 

Κνπζαδηαλνύ ηνπ Γεσξγίνπ θαηά ηνπ Γήκνπ Ρίνπ, θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ν 

Γήκνο Παηξέσλ δπλάκεη ησλ άξζξσλ 1 παξ.2 πεξ.6 θαη 283 ηνπ λ.3852/2010, δεηνύζε λα 

ηεο θαηαβιεζεί ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 10.449,22 επξώ λνκηκνηόθσο, από ηελ επίδνζε ηεο 

αγσγήο σο απνδεκίσζε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ζεηηθήο δεκίαο πνπ ππέζηε ε ηδηνθηεζία 

ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα νηθόπεδν 359,94 η.κ. κεηά ηεο εληόο απηνύ νηθίαο 120 η.κ. ζηε ζέζε 

Αξαρσβηηίθσλ θαη εύινγε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηε ζπλαθόινπζε εζηθή βιάβε πνπ 

ππέζηε, από ηελ παξάλνκε θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο, επίρσζε απνζηξαγγηζηηθνύ 

αύιαθα απνξξνήο όκβξησλ θαη ινηπώλ πδάησλ κε αδξαλή πιηθά (θξνθάιεο θαη 

ακκνράιηθν) από ηα όξγαλα ηνπ Γήκνπ Ρίνπ ηνλ Ηνύιην ηνπ 2006, πνπ είρε ζαλ 

ΑΔΑ: ΩΤ1ΘΩΞΙ-Γ4Ι



4 

 

απνηέιεζκα λα απμεζεί ε ζηάζκε ησλ όκβξησλ πδάησλ ηνπ ζπλνξεύνληνο κε ηελ 

ηδηνθηεζία ηεο απνζηξαγγηζηηθνύ αύιαθα, λα εηζξεύζνπλ εληόο ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο θαη 

λα πιεκκπξίζεη απηή. πγθεθξηκέλα δεηνύζε λα ηεο θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ: α) 2.000 

επξώ γηα εξγαζίεο δηάλνημεο θξεαηίνπ εληόο ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο θαη άληιεζε ησλ 

πδάησλ, β) 714,00 επξώ γηα εξγαζίεο επίρσζεο ηνπ δηαλνηρζέληνο θξεαηίνπ, γ) 1.375,22 

επξώ γηα ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζύλεο από ην Σερληθό Δπηκειεηήξην, δ) 3.570,00 

επξώ γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο (μήισκα βιαβέλησλ από ηελ πγξαζία ηνίρσλ εμσηεξηθνύ 

θαη εζσηεξηθνύ ηνπ ηζνγείνπ, πέηαγκα κπαδώλ, επηρξίζκαηα – ζνθαηίζκαηα κε κνλσηηθά 

θαη ηζηκέληα, ρξώκαηα γηα βαςίκαηα θαη κνλσηηθά θαη επηζθεπή ζε δύν εζσηεξηθέο 

πόξηεο θαη δύν πιεπξέο κε ξακπνηέ, ε) 595,00 επξώ γηα δηόξζσζε βιαβώλ ζηηο 

νηθνζπζθεπέο  θαη ζηνλ πίλαθα αληιίαο, πνπ πξνμελήζεθαλ ιόγσ ηεο εηζξνήο ησλ 

πδάησλ εληόο ηεο νηθίαο ηεο, ζηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ηεο θνπδίλαο, ηνπ ςπγείνπ, ηνπ 

θνύξλνπ, ηνπ πιπληεξίνπ θαη ηνπ πηεζηηθνύ κνηέξ, ζη) 268,00 επξώ γηα θαηαλάισζε 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ιόγσ ηεο λπρζεκεξόλ ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο δπν αληιηώλ γηα ηελ 

άληιεζε ησλ πδάησλ θαη δ) 2.000 επξώ σο απνδεκίσζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο. 

Σν Μνλνκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Παηξώλ έθαλε ελ κέξεη δεθηή ηελ σο άλσ 

αγσγή θαη ζπγθεθξηκέλα δέρηεθε ηα α, β, γ θαη δ θνλδύιηα, απέξξηςε ην (ε) θνλδύιην κε 

ην ζθεπηηθό όηη δελ ζπλδέεηαη αηηησδώο κε ην δεκηνγόλν ζπκβάλ, αθνύ ζε θακία έθζεζε 

πξαγκαηνγλσκνζύλεο δελ θαηαγξάθεθαλ θζνξέο ζηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ηεο 

ελάγνπζαο, απέξξηςε ην (ζη) θνλδύιη κε ην ζθεπηηθό όηη δελ απνδείρζεθε όηη ζπλδέεηαη 

αηηησδώο κε ην δεκηνγόλν γεγνλόο θαη σο πξνο ην θνλδύιην ηεο εζηθήο βιάβεο έθαλε ελ 

κέξεη δεθηό απηό, επηδηθάδνληαο ζηελ ελάγνπζα ην πνζό ησλ 300,00 επξώ αληί ηνπ 

αηηνπκέλνπ ησλ 2.000,00 επξώ, ήηνη κε ηελ ππ’ αξηζ. Α215/2020 απόθαζε ηνπ ην 

Μνλνκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Παηξώλ (1ν ηκήκα) ππνρξέσζε ην Γήκν Παηξέσλ λα 

θαηαβάιιεη ζηελ αληίδηθν ην πνζό ησλ 7.959,22 επξώ λνκηκνηόθσο κε επηηόθην 6% γηα 

ην δηάζηεκα από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο 4-11-2009 έσο ηηο 30-4-2019 θαη γηα ην 

δηάζηεκα από 1-5-2019 κέρξη θαη ηελ πιήξε εμόθιεζε κε ην επηηόθην πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4607/2019. 

Ζ επίρσζε ηνπ αύιαθα κε πιηθά κε δηαβαζκηζκέλα θαη ακκνράιηθν πνπ δελ 

επέηξεπαλ ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ από ηνλ ηέσο Γήκνπ Ρίνπ, θαηαγξάθεηαη ζε ηξεηο 

ηερληθέο εθζέζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ από 3-8-2006 θαη 3-9-2008 ηνπ πνιηηηθνύ 

κεραληθνύ Κσλζηαληίλνπ Εαραξόπνπινπ θαη από ηελ 6/2009 έθζεζε 

πξαγκαηνγλσκνζύλεο ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ Γεσξγίνπ ππξίδσλνο, ε νπνία 

ζπληάρζεθε θαηόπηλ νξηζκνύ ηνπ από ην Σερληθό Δπηκειεηήξην. Δπίζεο, όπσο 

ζεκεηώλεηαη ζηελ απόθαζε, επηβεβαηώλεηαη ηόζν από ην ππ’ αξηζ. πξση. 311.3/106/17-2-

2009 έγγξαθν ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο, όζν θαη από ηελ 75/2009 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Ρίνπ, δπλάκεη ηεο νπνίαο πξνέβεζαλ ζηηο 26 θαη 27 Μαξηίνπ 2009 ζε εξγαζίεο δηάλνημεο 

ηνπ αύιαθα θαη επαλαθνξά ηνπ ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε, όπσο είρε ην κήλα Ηνύιην 

2006. Οη θζνξέο πνπ ππέζηε ε ηδηνθηεζία ηεο ελάγνπζαο από ηελ εηζξνή ησλ πδάησλ, 

θαηαγξάθνληαη ζηελ από 6/2009 έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζύλεο, γηα όια δε ηα 

επηδηθαζζέληα θνλδύιηα έρνπλ εθδνζεί απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ 

κλεκνλεύνληαη αλαιπηηθά ζηελ αλσηέξσ δηθαζηηθή απόθαζε. 

ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 11661/02-09-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία 
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αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεώξγηνπ Γεσξγόπνπινπ, δε 

ζα επδνθηκήζεη ηπρόλ αζθεζείζα έθεζε θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α215/2020 απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ελώ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ 

λα γίλεη δεθηή ε από 15-6-2020 (αξηζ. πξση. 23380/2020) αίηεζε ηεο αληηδίθνπ κε ηελ 

νπνία δεηά, πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πιεξσκή ή άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ, λα 

ηεο θαηαβιεζεί κέξνο κόλν ησλ ηόθσλ θαη αληί ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ησλ 12.759,10 

επξώ (7.959,20 επξώ θεθάιαην + 4.799,00 επξώ ηόθνη) λα ηεο θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 

11.000 επξώ. 
 

  

                  Ο Πρόεδρος                                         Σα σκκεηέτοληα Μέιε 
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