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

  

Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 27
ε
 Οθηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 38/23-

10-2020, 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 (33) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] Ισάλλεο 

Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 7] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό 

κέινο, εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 εθηόο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 743/2020) 

Ο θ. Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 17
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

761/2020).  

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – 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, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα, «Άζθεζε ή κε αλαθνπήο (θαη 

αίηεζε αλαζηνιήο) θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 229/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηεο Γηθαζηνύ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ-Υπόζεζε Λαδή Μαξίλαο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 15028/26-10-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 15020/26-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ 

θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 15015/26-10-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ), νη νπνίεο 

έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - 

ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο άζθεζεο ή κε αλαθνπήο (θαη αίηεζε αλαζηνιήο) θαηά 

ηεο ππ’ αξηζ. 229/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηεο Γηθαζηνύ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ-Υπόζεζε 

Λαδή Μαξίλαο - ΣΦΔΤ.: - Η ππ.αξ.15015/26-10-2020 Γλσκνδόηεζεο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ 

Σπκβνύισλ - Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 229/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ , ν 

Γήκνο Παηξέσλ δηαηάζζεηαη λα πιεξώζεη ζηελ θα Λαδή Μαξίλα , λνκηκνηόθσο πνζό 7.840 

Δπξώ θαη 210 Δπξώ γηα επηδηθαζζείζα δηθαζηηθή δαπάλε. Η απαίηεζε ηεο σο άλσ απνξξέεη από 

ηελ από 13-9-2010 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ 3857/2010 αγσγή ηεο, σο 

απαζρνιεζείζαο ζην Γήκν Μεζζάηηδνο κε πξόγξακκα απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο stage ηνπ 

ΟΑΔΓ από 4-10-2007 έσο 25-6-2010. Γπλάκεη ηεο  σο άλσ αγσγήο ζηξεθνκέλεο θαηά ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ θαηαξγεζέληνο Γήκνπ Μεζζάηηδνο. - Παξαθαινύκε λα 

ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ άζθεζε ή κε αλαθνπήο (θαη αίηεζε αλαζηνιήο) ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 229/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηεο Γηθαζηνύ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ -

Υπόζεζε Λαδή Μαξίλαο, ζύκθσλα κε ηελ  ππ.αξ.15015/26-10-2020  Γλσκνδόηεζε ηνπ Γξαθείνπ 

Ννκηθώλ Σπκβνύισλ. – Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, 

Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο – 

ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ - Η Μαξίλα Λαδή ηνπ Δπζπκίνπ ππέβαιε ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ 
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αίηεζε ζηξεθόκελε θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη πέηπρε ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξηζ. 229/2020 

δηαηαγήο πιεξσκήο απηνύ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο καο θνηλνπνίεζε ηελ 8-10-2020, δπλάκεη ηεο 

νπνίαο ν Γήκνο Παηξέσλ δηαηάζζεηαη λα πιεξώζεη λνκηκνηόθσο πνζό 7.840 Δπξώ θαη 210 Δπξώ 

γηα επηδηθαζζείζα δηθαζηηθή δαπάλε. Η απαίηεζε ηεο σο άλσ απνξξέεη από ηελ από 13-9-2010 

θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ 3857/2010 αγσγή ηεο, σο απαζρνιεζείζαο ζην Γήκν 

Μεζζάηηδνο κε πξόγξακκα απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο stage ηνπ ΟΑΔΓ από 4-10-2007 έσο 

25-6-2010. Γπλάκεη ηεο  σο άλσ αγσγήο ζηξεθνκέλεο θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ σο θαζνιηθνύ 

δηαδόρνπ ηνπ θαηαξγεζέληνο Γήκνπ Μεζζάηηδνο δεηνύζε λα αλαγλσξηζηεί δηθαζηηθά ε 

αθπξόηεηαο ηεο απόιπζήο ηεο ηελ 26-6-2010 θαη λα ηεο επηδηθαζζνύλ δηαθνξέο απνδνρώλ, δώξσλ 

ενξηώλ θαη επηδνκάησλ θαζώο θαη εμόδσλ θίλεζεο από ηε θεξόκελε σο ζύκβαζε εξγαζίαο άιισο 

κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ. - Δπί ηεο άλσ αγσγήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 

537/2015 απόθαζε εηδηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ ε νπνία έθαλε 

δεθηή ελ κέξεη ηελ αγσγή επηδηθάδνληαο ζε απηήλ πνζό 11.854,57 Δπξώ γηα δηαθνξέο απνδνρώλ 

θαη πνζό 7.840 Δπξώ γηα έμνδα θίλεζεο λνκηκνηόθσο από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο έσο ηελ 

εμόθιεζε. - Καηά ηεο σο άλσ απόθαζεο ν Γήκνο Παηξέσλ άζθεζε ηελ από 18-1-2016 ππ’ αξηζ. 

εθζ. θαηαζ. 19/2016 έθεζή ηνπ, ε νπνία ζπδεηήζεθε κεη’ αλαβνιή ηελ 8-2-2018. Γπλάκεη ηεο ππ’ 

αξηζ. 254/2019 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ ε έθεζή καο ηππηθά έγηλε δεθηή θαη 

απνξξίθζεθε ζηελ νπζία ηεο σο εθ ηνύηνπ αλαβίσζε ην δηαηαθηηθό ηεο εθθιεζείζαο απόθαζεο. -  

Σπλεπώο θαη ζύκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα, δεδνκέλνπ όηη ε θνηλνπνηεζείζα δηαηαγή πιεξσκήο 

απνξξέεη από ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε, θαηά ηεο νπνίαο δε ζπληξέρεη ιόγνο γηα άζθεζε 

αίηεζεο αλαίξεζεο, όπσο άιισζηε απνδεηθλύεηαη θαη από ην ππ’ αξηζ. 168/2019 πηζηνπνηεηηθό 

ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ, έρσ ηε γλώκε όηη δε ζπληξέρεη λνκηθά βάζηκνο ιόγνο γηα λα αζθήζνπκε 

αλαθνπή (θαη αίηεζε αλαζηνιήο) θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 229/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηεο Γηθαζηνύ 

ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ. - Η επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θα Κσλζηαληίλα Παπαδνπνύινπ».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ηελ αξηζ. 15015/26-10-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία 

αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ θαη 

αθνύ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα θαηεπείγνλ,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

  

Δγθρίλεη ηε κε άζθεζε αλαθνπήο (θαη αίηεζε αλαζηνιήο) θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 229/2020 

δηαηαγήο πιεξσκήο ηεο Γηθαζηνύ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ-Υπόζεζε Λαδή Μαξίλαο, ζύκθσλα 

θαη κε ηελ αξηζ. 15015/26-10-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο 

δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ. 

 

Γηεσθρηλίδεηαη όηη, ε Μαξίλα Λαδή ηνπ Δπζπκίνπ ππέβαιε ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Παηξώλ αίηεζε ζηξεθόκελε θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη πέηπρε ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξηζ. 

229/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο απηνύ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο θνηλνπνίεζε ηελ 8
ε
 -10-2020, δπλάκεη 

ηεο νπνίαο ν Γήκνο Παηξέσλ δηαηάζζεηαη λα πιεξώζεη λνκηκνηόθσο πνζό 7.840 Δπξώ θαη 210 

Δπξώ γηα επηδηθαζζείζα δηθαζηηθή δαπάλε. Η απαίηεζε ηεο σο άλσ απνξξέεη από ηελ από 13-9-

2010 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ 3857/2010 αγσγή ηεο, σο απαζρνιεζείζαο ζην Γήκν 

Μεζζάηηδνο κε πξόγξακκα απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο stage ηνπ ΟΑΔΓ από 4-10-2007 έσο 

25-6-2010. Γπλάκεη ηεο  σο άλσ αγσγήο ζηξεθνκέλεο θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ σο θαζνιηθνύ 

δηαδόρνπ ηνπ θαηαξγεζέληνο Γήκνπ Μεζζάηηδνο δεηνύζε λα αλαγλσξηζηεί δηθαζηηθά ε 

αθπξόηεηαο ηεο απόιπζήο ηεο ηελ 26-6-2010 θαη λα ηεο επηδηθαζζνύλ δηαθνξέο απνδνρώλ, δώξσλ 

ενξηώλ θαη επηδνκάησλ θαζώο θαη εμόδσλ θίλεζεο από ηε θεξόκελε σο ζύκβαζε εξγαζίαο άιισο 

κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ. 

Δπί ηεο άλσ αγσγήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 537/2015 απόθαζε εηδηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ ε νπνία έθαλε δεθηή ελ κέξεη ηελ αγσγή επηδηθάδνληαο ζε 

απηήλ πνζό 11.854,57 Δπξώ γηα δηαθνξέο απνδνρώλ θαη πνζό 7.840 Δπξώ γηα έμνδα θίλεζεο 

λνκηκνηόθσο από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο έσο ηελ εμόθιεζε. 
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Καηά ηεο σο άλσ απόθαζεο ν Γήκνο Παηξέσλ άζθεζε ηελ από 18-1-2016 ππ’ αξηζ. εθζ. 

θαηαζ. 19/2016 έθεζή ηνπ, ε νπνία ζπδεηήζεθε κεη’ αλαβνιή ηελ 8
ε
-2-2018. Γπλάκεη ηεο ππ’ 

αξηζ. 254/2019 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ ε έθεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

ηππηθά έγηλε δεθηή θαη απνξξίθζεθε ζηελ νπζία ηεο σο εθ ηνύηνπ αλαβίσζε ην δηαηαθηηθό ηεο 

εθθιεζείζαο απόθαζεο.  

Σύκθσλα κε ηελ  αξηζ. 15015/26-10-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ, δεδνκέλνπ όηη 

ε θνηλνπνηεζείζα δηαηαγή πιεξσκήο απνξξέεη από ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε, θαηά ηεο 

νπνίαο δε ζπληξέρεη ιόγνο γηα άζθεζε αίηεζεο αλαίξεζεο, όπσο άιισζηε απνδεηθλύεηαη θαη από 

ην ππ’ αξηζ. 168/2019 πηζηνπνηεηηθό ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ, δε ζπληξέρεη λνκηθά βάζηκνο ιόγνο 

γηα λα αζθεζεί αλαθνπή (θαη αίηεζε αλαζηνιήο) θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 229/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο 

ηεο Γηθαζηνύ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ.      

 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 
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