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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 16η Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 21/12-6-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε
δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ
νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (20) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5]
Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη
7] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ θαη Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 360/2020).
Οη θ.θ. Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ
ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 361/2020).
Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 368/2020).
Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθά κέιε 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. (12) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
«Έγθξηζε κε άζθεζεο αλαθνπήο θαηά ηεο αξηζ. 87/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 7200/12-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη
δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 7035/10-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο,
Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη
Ννκηθήο Τπεξεζίαο (Γξαθείν Ννκηθώλ πκβνύισλ) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 7034/10-6-2020
Γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ, νη
νπνίεο έρνπλ σο εμήο: Πξνο ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - (δηα ηνπ θ.
Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ: «Πεξί έγθξηζε κε άζθεζεο αλαθνπήο θαηά ηεο ππ.’ Αξηζ.87/2020
Γηαηαγήο Πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ.
87/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ ν Γήκνο Παηξέσλ
δηαηάζζεηαη λα πιεξώζεη λνκηκνηόθσο πνζό 33.729,68 Δπξώ θαη 530 Δπξώ γηα
επηδηθαζζείζα δηθαζηηθή δαπάλε ζηελ Διέλε ρήξα Γεσξγίνπ Αζεκαθνπνύινπ θαηόπηλ
αηηήζεώο ηεο. Ζ απαίηεζε ηεο σο άλσ απνξξέεη από αρξεσζηήησο εηζπξαρζέληα από ην
Γήκν Παηξέσλ αλη’ απηήο κηζζώκαηα από ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη
λνηηνδπηηθά ηεο Πιαηείαο Γεσξγίνπ Α’ θαηόπηλ ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνύρνπ ζπδύγνπ ηεο
Γεσξγίνπ Αζεκαθνπνύινπ. Έρνληαο ππόςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ πξνθύπηεη όηη ζπλάγεηαη ε λνκηθή νξζόηεηα ηεο επηζηξνθήο ζηελ αηηνύζα ησλ
αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ κηζζσκάησλ θαη επηπξνζζέησο ν όηη ν ιόγνο κε θαηαβνιήο
ηνπ αηηνύκελνπ πνζνύ ζηελ θα Διέλε Αζεκαθνπνύινπ ήηαλ ηππηθόο θαη ζπγθεθξηκέλα
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ιόγσ ηεο κε δπλαηόηεηαο αλεύξεζεο ησλ πξσηνηύπσλ απνδείμεσλ από ηνλ ελνηθηαζηή ηνπ
πεξηπηέξνπ Εήζηκν Σζίιε. Έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, παξαθαιώ όπσο εηζεγεζείηε ζην
ώκα γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κε άζθεζεο αλαθνπήο θαηά ηεο σο άλσ ππ’
αξηζ. 87/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. Ο
Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο Γηνλύζεο Πιέζζαο.- ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ.Ζ Διέλε ρήξα Γεσξγίνπ Αζεκαθνπνύινπ ππέβαιε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Παηξώλ αίηεζε ζηξεθόκελε θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη πέηπρε ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξηζ.
87/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο απηνύ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο θνηλνπνίεζε ηελ 4-5-2020,
δπλάκεη ηεο νπνίαο ν Γήκνο Παηξέσλ δηαηάζζεηαη λα πιεξώζεη λνκηκνηόθσο πνζό
33.729,68 Δπξώ θαη 530 Δπξώ γηα επηδηθαζζείζα δηθαζηηθή δαπάλε. Ζ απαίηεζε ηεο σο
άλσ απνξξέεη από αρξεσζηήησο εηζπξαρζέληα από ην Γήκν Παηξέσλ αλη’ απηήο
κηζζώκαηα από ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη λνηηνδπηηθά ηεο Πιαηείαο
Γεσξγίνπ Α’ θαηόπηλ ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνύρνπ ζπδύγνπ ηεο Γεσξγίνπ Αζεκαθνπνύινπ.
Καηά ηεο παξαπάλσ δηαηαγήο πιεξσκήο έρσ ηε γλώκε όηη δελ πξέπεη λα αζθεζεί ελώπηνλ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ ε πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 632 επ. ηνπ Κώδηθα
Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο αλαθνπή θαζόζνλ από ην ππ’ αξηζ. πξση. 11509/830/19-2-2019
έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
ζπλάγεηαη ε λνκηθή νξζόηεηα ηεο επηζηξνθήο ζηελ αηηνύζα ησλ αρξεσζηήησο
εηζπξαρζέλησλ κηζζσκάησλ δεδνκέλνπ όηη δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 41997/3288/15-112018 απόθαζεο ηνπ θ. Γεκάξρνπ Παηξέσλ απνθαζίζηεθε ε παξαρώξεζε ζηελ Διέλε
Αζεκαθνπνύινπ ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ σο άλσ πεξηπηέξνπ από 11-5-2015
έσο 11-5-2025. Δπηπξόζζεηα δπλάκεη ηνπ από 22/5/2020 εγγξάθνπ ηνπ Σκήκαηνο
Δθθαζάξηζεο Γαπαλώλ απνδεηθλύεηαη όηη ν ιόγνο κε θαηαβνιήο ηνπ αηηνύκελνπ πνζνύ
ζηελ Διέλε Αζεκαθνπνύινπ δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζ. Β/141 ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ
33.729,68 €, ην νπνίν ζεσξήζεθε από ηελ 2ε Τπεξεζία Δπηηξόπνπ Ν. Αραΐαο ήηαλ ηππηθόο
θαη ζπγθεθξηκέλα ιόγσ ηεο κε δπλαηόηεηαο αλεύξεζεο ησλ πξσηνηύπσλ απνδείμεσλ από
ηνλ ελνηθηαζηή ηνπ πεξηπηέξνπ Εήζηκν Σζίιε. Γηα ην ιόγν απηό παξαθαιώ λα εγθξίλεηε ηε
κε άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηεο σο άλσ ππ’ αξηζ. 87/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - Ζ πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Κσλζηαληίλα Β. Παπαδνπνύινπ.Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη είδε ηελ ππ’ αξηζ. 7034/10-6-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο
πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Δγκρίνει ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 7034/10-6-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο
πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ, ηελ κε
άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 87/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ.
Γιεσκρινίζεηαι όηι,
Ζ Διέλε ρήξα Γεσξγίνπ Αζεκαθνπνύινπ ππέβαιε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ αίηεζε ζηξεθόκελε θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη πέηπρε ηελ
έθδνζε ηεο ππ’ αξηζ. 87/2020 δηαηαγήο πιεξσκήο απηνύ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο
θνηλνπνίεζε ηελ 4ε-5-2020, δπλάκεη ηεο νπνίαο ν Γήκνο Παηξέσλ δηαηάζζεηαη λα πιεξώζεη
λνκηκνηόθσο πνζό 33.729,68 Δπξώ θαη 530 Δπξώ γηα επηδηθαζζείζα δηθαζηηθή δαπάλε. Ζ
απαίηεζε ηεο σο άλσ απνξξέεη από αρξεσζηήησο εηζπξαρζέληα από ην Γήκν Παηξέσλ αλη’
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απηήο κηζζώκαηα από ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη λνηηνδπηηθά ηεο
Πιαηείαο Γεσξγίνπ Α’ θαηόπηλ ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνύρνπ ζπδύγνπ ηεο Γεσξγίνπ
Αζεκαθνπνύινπ.
Καηά ηεο παξαπάλσ δηαηαγήο πιεξσκήο δελ πξέπεη λα αζθεζεί ελώπηνλ ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ ε πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 632 επ. ηνπ Κώδηθα
Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο αλαθνπή, θαζόζνλ από ην ππ’ αξηζ. πξση. 11509/830/19-2-2019
έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
ζπλάγεηαη ε λνκηθή νξζόηεηα ηεο επηζηξνθήο ζηελ αηηνύζα ησλ αρξεσζηήησο
εηζπξαρζέλησλ κηζζσκάησλ δεδνκέλνπ όηη δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 41997/3288/15-112018 απόθαζεο ηνπ θ. Γεκάξρνπ Παηξέσλ απνθαζίζηεθε ε παξαρώξεζε ζηελ Διέλε
Αζεκαθνπνύινπ ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ σο άλσ πεξηπηέξνπ από 11-5-2015
έσο 11-5-2025. Δπηπξόζζεηα, δπλάκεη ηνπ από 22/5/2020 εγγξάθνπ ηνπ Σκήκαηνο
Δθθαζάξηζεο Γαπαλώλ απνδεηθλύεηαη όηη ν ιόγνο κε θαηαβνιήο ηνπ αηηνύκελνπ πνζνύ
ζηελ Διέλε Αζεκαθνπνύινπ δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζ. Β/141 ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ
33.729,68 €, ην νπνίν ζεσξήζεθε από ηελ 2ε Τπεξεζία Δπηηξόπνπ Ν. Αραΐαο ήηαλ ηππηθόο
θαη ζπγθεθξηκέλα ιόγσ ηεο κε δπλαηόηεηαο αλεύξεζεο ησλ πξσηνηύπσλ απνδείμεσλ από
ηνλ ελνηθηαζηή ηνπ πεξηπηέξνπ Εήζηκν Σζίιε.
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