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ηελ 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 ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 7]
Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Παλαγηώηεο Μειάο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο,
Μαξία Φηινπνύινπ θαη Ησάλλεο Σζηκπνύθεο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
«Άζθεζε ή κε αλαθνπήο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 51/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’
αξηζ. 2850/28-2-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 2757/272-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ,
Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο (Γξαθείν Ννκηθώλ
πκβνύισλ) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 2755/27-2-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο πκβνύινπ ηνπ
Γήκνπ θαο Παξαζθεπήο θαέινπ, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε αλαθνπήο θαηά
ηεο ππ’ αξηζ. 51/2020 Γηαηαγή Πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ΄΄ - ΥΔΣ: - 1. Ζ ππ’
αξηζ. 51/2020 Γηαηαγή Πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ - Με ηελ ππ’ αξηζ. 51/2020
Γηαηαγή Πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ επηηάζζεηαη ν Γήκνο λα θαηαβάιιεη ζηελ
θα Εαραξέληα Υξηζηάξα ηνπ Υξήζηνπ, ην πνζό ησλ 4.185,78€ λνκηκνηόθσο από ηελ ηηο
09-04-2011 θαη κέρξη ηελ πιήξε εμόθιεζή ηεο, θαζώο επίζεο επηπιένλ πνζό 175€ γηα
δηθαζηηθά έμνδα, ήηνη ζπλνιηθή νθεηιή 4.185,75€. - 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,
Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο
Πιέζζαο». – ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ - Με ηελ ππ’ αξηζ. 51/2020 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ
Δηξελνδίθε Παηξώλ επηηάζζεηαη ν Γήκνο Παηξέσλ λα θαηαβάιιεη ζηελ Εαραξέληα
Υξηζηάξα ηνπ Υξήζηνπ, ην πνζό ησλ 4.185,75€ λνκηκνηόθσο, από ηελ 09-04-2011, θαζώο
επίζεο θαη πνζό 175€ γηα δηθαζηηθά έμνδα, ήηνη ζπλνιηθή νθεηιή 4.360,75€. - Ζ απαίηεζε
ηεο σο άλσ πξνέξρεηαη από εξγαηηθή δηαθνξά κε ηνλ πξώελ Γήκν Ρίνπ, θαζνιηθόο
δηάδνρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ν Γήκνο Παηξέσλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ.αξ.64/2017 ηειεζίδηθε
απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ, πνπ έρεη θαηαζηεί ακεηάθιεηε κε ηελ
αξ.604/2019 Απόθαζε ηνπ Β2 Πνιηηηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, κε ηελ νπνία
απνξξίθζεθε ε από 31-03-2017 αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ Γήκνπ πνπ είρε αζθεζεί θαηά ηεο
ππ.αξ.64/2017 Απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ. - Σν πξσηνβάζκην
Γηθαζηήξην δέρζεθε όηη ε ελάγνπζα απαζρνιήζεθε ζην Γήκν Ρίνπ κέρξη θαη ηελ 15-122009 θαη επηδίθαζε ζε απηήλ απνδνρέο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 05-11-2009 έσο 15-
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12-2009, πνπ αλέξρνληαη ζην ύςνο ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000€) θαη: - Α)
ππνρξέσζε ηνλ Γήκν λα θαηαβάιεη ην σο άλσ πνζό κε λόκηκν ηόθν από ηελ επνκέλε ηεο
επίδνζεο ηεο αγσγήο κέρξη ηελ πιήξε εμόθιεζε, - Β) ελώ αλαγλώξηζε ηελ ππνρξέσζε ηνπ
Γήκνπ λα θαηαβάιεη ην πνζό ησλ 4.185,75€ κε λόκηκν ηόθν από ηελ επνκέλε ηεο
επίδνζεο ηεο αγσγήο κέρξη ηελ πιήξε εμόθιεζε θαη - Γ) θαηαδηθάδεη ηνλ Γήκν ζηελ
πιεξσκή κέξνπο ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ ηεο ελάγνπζαο , ήηνη πνζό ύςνπο 175€. - Ζ άλσ
δηαηαγή πιεξσκήο εθδόζεθε γηα ηελ είζπξαμε ηνπ αλαγλσξηζζέληνο πνζνύ ησλ 4.185,75€
ην νπνίν γηα λα εηζπξαρζεί πξέπεη λα πεξηβιεζεί ηνλ ηύπν εγγξάθνπ δεηθηηθνύ εθηειέζεσο.
- Χο εθ ηνύηνπ, έρσ ηελ γλώκε όηη δελ ζπληξέρεη λόκηκνο ιόγνο γηα άζθεζε αλαθνπήο γηα
ηελ αθύξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 51/2020 Γηαηαγήο Πιεξσκήο, εθ’ όζνλ ε απαίηεζε απνξξέεη
από απόθαζε κε ηζρύ δεδηθαζκέλνπ. - Ζ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ, θα Παξαζθεπή θαέινπ».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη είδε ηελ ππ’ αξηζ. 2755/27-2-2020 Γλσκνδόηεζε
ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαο Παξαζθεπήο
θαέινπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Δγκρίνει ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 2755/27-2-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί
παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαο Παξαζθεπήο
θαέινπ, ηελ κε άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 51/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ.
Γιεσκρινίζεηαι όηι, κε ηελ ππ’ αξηζ. 51/2020 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδίθε
Παηξώλ επηηάζζεηαη ν Γήκνο Παηξέσλ λα θαηαβάιιεη ζηελ Εαραξέληα Υξηζηάξα ηνπ
Υξήζηνπ, ην πνζό ησλ 4.185,75€ λνκηκνηόθσο, από ηελ 09ε-04-2011, θαζώο επίζεο θαη
πνζό 175€ γηα δηθαζηηθά έμνδα, ήηνη ζπλνιηθή νθεηιή 4.360,75€.
Ζ απαίηεζε ηεο σο άλσ πξνέξρεηαη από εξγαηηθή δηαθνξά κε ηνλ πξώελ Γήκν
Ρίνπ, θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ν Γήκνο Παηξέσλ. ύκθσλα κε ηελ
ππ.αξ.64/2017 ηειεζίδηθε απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ, πνπ έρεη θαηαζηεί
ακεηάθιεηε κε ηελ αξ.604/2019 Απόθαζε ηνπ Β2 Πνιηηηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ, απνξξίθζεθε ε από 31-03-2017 αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ Γήκνπ πνπ είρε αζθεζεί
θαηά ηεο ππ.αξ.64/2017 Απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ.
Σν πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην δέρζεθε όηη ε ελάγνπζα απαζρνιήζεθε ζην Γήκν
Ρίνπ κέρξη θαη ηελ 15ε-12-2009 θαη επηδίθαζε ζε απηήλ απνδνρέο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα
από 05-11-2009 έσο 15-12-2009, πνπ αλέξρνληαη ζην ύςνο ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ
(20.000€) θαη:
Α) ππνρξέσζε ηνλ Γήκν λα θαηαβάιεη ην σο άλσ πνζό κε λόκηκν ηόθν από ηελ
επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο κέρξη ηελ πιήξε εμόθιεζε,
Β) ελώ αλαγλώξηζε ηελ ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα θαηαβάιεη ην πνζό ησλ
4.185,75€ κε λόκηκν ηόθν από ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο κέρξη ηελ πιήξε
εμόθιεζε θαη
Γ) θαηαδηθάδεη ηνλ Γήκν ζηελ πιεξσκή κέξνπο ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ ηεο
ελάγνπζαο, ήηνη πνζό ύςνπο 175€.
Ζ άλσ δηαηαγή πιεξσκήο εθδόζεθε γηα ηελ είζπξαμε ηνπ αλαγλσξηζζέληνο πνζνύ
ησλ 4.185,75€ ην νπνίν γηα λα εηζπξαρζεί πξέπεη λα πεξηβιεζεί ηνλ ηύπν εγγξάθνπ
δεηθηηθνύ εθηειέζεσο.
ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 2755/27-2-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία
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πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαο Παξαζθεπήο θαέινπ, δελ ζπληξέρεη
λόκηκνο ιόγνο γηα άζθεζε αλαθνπήο γηα ηελ αθύξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 51/2020 Γηαηαγήο
Πιεξσκήο, εθ’ όζνλ ε απαίηεζε απνξξέεη από απόθαζε κε ηζρύ δεδηθαζκέλνπ.
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