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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 20ε Οθηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 37/1610-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (18) 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] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7]
Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Ησάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη Αζαλάζηνο Μνδέο –
αλαπιεξσκαηηθό κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3 νπ ζέκαηνο
ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 728/2020).
Ο θ. Ησάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 733/2020).
Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη
Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ. (4) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Άζθεζε ή κε αλαθνπήο θαη αηηήζεσο αλαζηνιήο
εθηειέζεσο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 275/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηεο Δηξελνδίθε Παηξώλ», (ζρεηηθό
ην αξηζ. 14456/16-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 13718/5-10-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο
Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 13717/5-10-2020
Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο
Παξαζθεπήο Σθαέινπ), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε αλαθνπήο θαη αηηήζεσο αλαζηνιήο εθηειέζεσο
θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 275/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηεο Δηξελνδίθε Παηξώλ΄΄ - ΣΦΔΤ: - 1. Ζ ππ’
αξηζ. 275/2020 Γηαηαγή Πιεξσκήο ηεο Δηξελνδίθε Παηξώλ. - 2. Ζ αξηζ. 754/2014 απόθαζε ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - 3. Τν αξηζ. 90/2020 πηζηνπνηεηηθό ηνπ Πξσηνδηθείνπ
Παηξώλ. -Με ηελ ππ’ αξηζ. 275/2020 δηαηαγή πιεξσκήο ηεο Δηξελνδίθε Παηξώλ επηηάζζεηαη ν
Γήκνο λα θαηαβάιιεη ζηηο Εσή ρήξα Γεσξγίνπ Παληειή, Γεσξγία Παληειή, Αηθαηεξίλε Παληειή
θαη Βαζηιηθή Παληειή, ην πνζό ησλ 35.774,56€ € λνκηκνηόθσο από ηηο 24-4-2006, θαζώο επίζεο
θαη ηα δηθαζηηθά έμνδα. - Παξαθαιώ λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ άζθεζε ή κε αλαθνπήο θαη
αηηήζεσο αλαζηνιήο εθηειέζεσο θαηά ηεο σο άλσ δηαηαγήο πιεξσκήο. - Ο Αληηδήκαξρνο
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ
θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο – ΓΝΨΜΟΓΟΤΖΣΖ - Με ηελ από 4/2/2008 θαη κε
αξηζκό θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ 560/2008 αγσγή ηνπο νη Εσή ρήξα Γεσξγίνπ Παληειή, Αηθαηεξίλε
Παληειή, Βαζηιηθή Παληειή θαη Γεσξγία Παληειή σο θαζνιηθνί δηάδνρνη ηνπ Γεσξγίνπ Παληειή
επηδίσμαλ λα εηζπξάμνπλ από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ην πνζό ησλ (57.274,57€) κε ηνλ λόκηκν ηόθν
κέρξη εμνθιήζεσο. Δηδηθόηεξα ηζρπξίζηεθαλ νη ελάγνπζεο όηη ν ζαλώλ σο εξγνιάβνο είρε
ζπλάςεη ην έηνο 2002 κε ηνλ ηόηε Γήκν Μεζζάηηδνο πξνθνξηθέο ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγσλ
νδνπνηίαο θαη απνρέηεπζεο όκβξησλ πδάησλ γηα ηα νπνία ε νθεηιόκελε ακνηβή αλήιζε ζην πνζό
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ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ επξώ θαη πελήληα επηά ιεπηώλ
(57.274,57€), αιιά νπδέπνηε θαηεβιήζε. - Δπί ηεο άλσ αγσγήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 754/2014
απόθαζε ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ ε νπνία έθαλε δεθηή ηελ
αγσγή. Όπσο πξνθύπηεη από ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο θαη από ηελ σο άλσ απόθαζε, ν
Γήκνο Παηξέσλ, ππόρξενο σο θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ ηέσο Γήκνπ Μεζζάηηδνο, δελ
παξαζηάζεθε θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο. Ψο εθ ηνύηνπ νη αγσγηθνί ηζρπξηζκνί
ζεσξήζεθαλ νκνινγεκέλνη. - Δηδηθόηεξα ην δηθαζηήξην έθαλε δεθηό όηη «ε αγσγή είλαη λόκηκε
θαη θαζόζνλ θαηά ηα αλαθεξόκελα από ηηο ελάγνπζεο ζ’ απηήλ δελ ηεξήζεθε ν απαηηνύκελνο από
ην άξζξν 41 ηνπ π.δ. 406//1974 ζπζηαηηθόο ηύπνο ηνπ ηδησηηθνύ εγγξάθνπ, νύηε γηα ηελ πξόηαζε
θαηαξηίζεσο ησλ επίδηθσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ, νύηε γηα ηελ απνδνρή ηνπο θαη ζπλεπώο πθίζηαηαη
απόιπηε αθπξόηεηά ηνπο. - Καηά ηεο αγσγήο δελ ππάξρεη έλζηαζε πνπ λα εμεηάδεηαη
απηεπάγγειηα θαη γηα ηα γεγνλόηα πνπ αλαθέξνληαη ζην δηθόγξαθό ηεο επηηξέπεηαη ε νκνινγία.
Πξέπεη, θαηά ζπλέπεηα, ε αγσγή λα γίλεη δεθηή σο βάζηκε θαη θαη΄ νπζίαλ δηόηη, εθόζνλ ν
ελαγόκελνο εξεκνδηθεί, απνδεηθλύνληαη πιήξσο νη πξαγκαηηθνί ηζρπξηζκνί πνπ πεξηέρνληαη ζην
δηθόγξαθό ηεο δεδνκέλνπ όηη ζεσξνύληαη σο νκνινγεκέλνη εθ κέξνπο ηνπ (άξζξν 271 παξ.3 όπσο
ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην άξζξν 29 ηνπ λ.3994/2011 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν
352 παξ. 1 ηνπ ΚΠνιΓ)». - Με ηελ εθδνζείζα απόθαζε θαηά ηεο νπνίαο δελ αζθήζεθε έλδηθν
κέζν, όπσο πξνθύπηεη από ην αξηζ. 90/2020 πηζηνπνηεηηθό ηνπ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ
ππνρξεώζεθε ν Γήκνο Παηξέσλ λα θαηαβάιιεη ην πνζό ησλ (21.500,00€) γηα ην νπνίν έρνπλ
εθδνζεί ηα ππ’ αξηζ. 4496, 4498, 4500, 4502, 4504, 4505, 4506 θαη 4507/2020 Φξεκαηηθά
Δληάικαηα Πιεξσκήο. - Δπηπιένλ κε ηελ σο άλσ ππ’ αξηζ. 754/2014 απόθαζε αλαγλσξίζζεθε όηη
ν Γήκνο νθείιεη ζηηο ελάγνπζεο γηα ηελ ίδηα αηηία ην πνζό ησλ 35.774,57€ λνκηκνηόθσο από 20-42006. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνύ ηεο αλαγλσξηζηηθήο δηάηαμεο ηεο σο άλσ απόθαζεο νη
αληίδηθνη εμέδσζαλ ηελ ππ’ αξηζ. 275/2020 δηαηαγή πιεξσκήο ηεο Δηξελνδίθνπ Παηξώλ, ε νπνία
θνηλνπνηήζεθε πξνο γλώζε καο ηελ 30-09-2020, κε ηελ νπνία επηηάζζεηαη ν Γήκνο λα θαηαβάιιεη
ζηηο ελάγνπζεο- αηηνύζεο ην πνζό ησλ 35.774,56€ κε ηνλ λόκηκν ηόθν. - Σπλεπώο θαη ζύκθσλα κε
ηα πξνεθηεζέληα επεηδή θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο δελ πξνβιήζεθαλ ηζρπξηζκνί αληίζεηνη
ησλ αγσγηθώλ ηζρπξηζκώλ ή ελζηάζεηο από ηνλ Γήκν, έρσ ηε γλώκε όηη δελ ζπληξέρεη λνκηθά
βάζηκνο ιόγνο γηα λα αζθήζνπκε αλαθνπή (θαη αίηεζε αλαζηνιήο) ζηελ άλσ κε αξηζκό 275/2020
δηαηαγή πιεξσκήο ηεο Γηθαζηνύ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ. – Ζ επί παγία αληηκηζζία
πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θα Παξαζθεπήο Σθαέινπ».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ήηνη ηελ κε άζθεζε αλαθνπήο θαη αηηήζεσο αλαζηνιήο εθηειέζεσο, ηελ
Ννκηθή Σύκβνπιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, έιαβε ππόςε ηελ
ππ’ αξηζ. 13717/5-10-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ θαη αθνύ ν θ. Ησάλλεο Τζηκπνύθεο δήισζε όηη
ςεθίδεη «θαηά»,
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Δγθρίλεη ηε κε άζθεζε αλαθνπήο θαη αηηήζεσο αλαζηνιήο εθηειέζεσο θαηά ηεο ππ’ αξηζ.
275/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηεο Δηξελνδίθε Παηξώλ, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 13717/5-102020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο
Παξαζθεπήο Σθαέινπ.
Γηεσθρηλίδεηαη όηη, κε ηελ από 4/2/2008 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ 560/2008
αγσγή ηνπο νη Εσή ρήξα Γεσξγίνπ Παληειή, Αηθαηεξίλε Παληειή, Βαζηιηθή Παληειή θαη
Γεσξγία Παληειή σο θαζνιηθνί δηάδνρνη ηνπ Γεσξγίνπ Παληειή επηδίσμαλ λα εηζπξάμνπλ από
ηνλ Γήκν Παηξέσλ ην πνζό ησλ (57.274,57€) κε ηνλ λόκηκν ηόθν κέρξη εμνθιήζεσο. Δηδηθόηεξα
ηζρπξίζηεθαλ νη ελάγνπζεο όηη ν ζαλώλ σο εξγνιάβνο είρε ζπλάςεη ην έηνο 2002 κε ηνλ ηόηε
Γήκν Μεζζάηηδνο πξνθνξηθέο ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγσλ νδνπνηίαο θαη απνρέηεπζεο όκβξησλ
πδάησλ γηα ηα νπνία ε νθεηιόκελε ακνηβή αλήιζε ζην πνζό ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ
δηαθνζίσλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ επξώ θαη πελήληα επηά ιεπηώλ (57.274,57€), αιιά νπδέπνηε

ΑΔΑ: ΨΒΣΑΩΞΙ-Σ8Ψ
θαηεβιήζε.
Δπί ηεο άλσ αγσγήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 754/2014 απόθαζε ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ ε νπνία έθαλε δεθηή ηελ αγσγή. Όπσο πξνθύπηεη από ηα
ζρεηηθά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο θαη από ηελ σο άλσ απόθαζε, ν Γήκνο Παηξέσλ, ππόρξενο σο
θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ ηέσο Γήκνπ Μεζζάηηδνο, δελ παξαζηάζεθε θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο
ππόζεζεο. Ψο εθ ηνύηνπ νη αγσγηθνί ηζρπξηζκνί ζεσξήζεθαλ νκνινγεκέλνη.
Δηδηθόηεξα ην δηθαζηήξην έθαλε δεθηό όηη «ε αγωγή είλαη λόκηκε θαη θαζόζνλ θαηά ηα
αλαθεξόκελα από ηηο ελάγνπζεο ζ’ απηήλ δελ ηεξήζεθε ν απαηηνύκελνο από ην άξζξν 41 ηνπ π.δ.
406//1974 ζπζηαηηθόο ηύπνο ηνπ ηδηωηηθνύ εγγξάθνπ, νύηε γηα ηελ πξόηαζε θαηαξηίζεωο ηωλ
επίδηθωλ ζπκβάζεωλ έξγνπ, νύηε γηα ηελ απνδνρή ηνπο θαη ζπλεπώο πθίζηαηαη απόιπηε αθπξόηεηά
ηνπο. Καηά ηεο αγωγήο δελ ππάξρεη έλζηαζε πνπ λα εμεηάδεηαη απηεπάγγειηα θαη γηα ηα γεγνλόηα πνπ
αλαθέξνληαη ζην δηθόγξαθό ηεο επηηξέπεηαη ε νκνινγία. Πξέπεη, θαηά ζπλέπεηα, ε αγωγή λα γίλεη
δεθηή ωο βάζηκε θαη θαη΄ νπζίαλ δηόηη, εθόζνλ ν ελαγόκελνο εξεκνδηθεί, απνδεηθλύνληαη πιήξωο νη
πξαγκαηηθνί ηζρπξηζκνί πνπ πεξηέρνληαη ζην δηθόγξαθό ηεο δεδνκέλνπ όηη ζεωξνύληαη ωο
νκνινγεκέλνη εθ κέξνπο ηνπ (άξζξν 271 παξ.3 όπωο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην άξζξν
29 ηνπ λ.3994/2011 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 352 παξ. 1 ηνπ ΚΠνιΔ)».
Με ηελ εθδνζείζα απόθαζε θαηά ηεο νπνίαο δελ αζθήζεθε έλδηθν κέζν, όπσο πξνθύπηεη
από ην αξηζ. 90/2020 πηζηνπνηεηηθό ηνπ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ ππνρξεώζεθε ν Γήκνο Παηξέσλ
λα θαηαβάιιεη ην πνζό ησλ (21.500,00€) γηα ην νπνίν έρνπλ εθδνζεί ηα ππ’ αξηζ. 4496, 4498,
4500, 4502, 4504, 4505, 4506 θαη 4507/2020 Φξεκαηηθά Δληάικαηα Πιεξσκήο.
Δπηπιένλ κε ηελ σο άλσ ππ’ αξηζ. 754/2014 απόθαζε αλαγλσξίζζεθε όηη ν Γήκνο νθείιεη
ζηηο ελάγνπζεο γηα ηελ ίδηα αηηία ην πνζό ησλ 35.774,57 € λνκηκνηόθσο από 20-4-2006. Γηα ηελ
είζπξαμε ηνπ πνζνύ ηεο αλαγλσξηζηηθήο δηάηαμεο ηεο σο άλσ απόθαζεο νη αληίδηθνη εμέδσζαλ
ηελ ππ’ αξηζ. 275/2020 δηαηαγή πιεξσκήο ηεο Δηξελνδίθνπ Παηξώλ, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ηελ
30ε-09-2020, κε ηελ νπνία επηηάζζεηαη ν Γήκνο λα θαηαβάιιεη ζηηο ελάγνπζεο- αηηνύζεο ην πνζό
ησλ 35.774,56 € κε ηνλ λόκηκν ηόθν.
Σύκθσλα ππ’ αξηζ. 13717/5-10-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία
πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ, επεηδή θαηά ηελ
εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο δελ πξνβιήζεθαλ ηζρπξηζκνί αληίζεηνη ησλ αγσγηθώλ ηζρπξηζκώλ ή
ελζηάζεηο από ηνλ Γήκν, δελ ζπληξέρεη λνκηθά βάζηκνο ιόγνο γηα λα αζθεζεί αλαθνπή (θαη
αίηεζε αλαζηνιήο) ζηελ άλσ κε αξηζκό 275/2020 δηαηαγή πιεξσκήο ηεο Γηθαζηνύ ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σκκεηέτοληα Μέιε
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ

