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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 22
α
 επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 33/18-9-

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 (42) 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] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 7] 

Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Φξήζηνο 

Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 617/2020) θαη 

απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 629/2020).  

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

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

620/2020). 

Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

621/2020). 

Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 622/2020). 

Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

631/2020). 

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

θαη θιήζεθε.  

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 

θαηεπείγνλ ζέκα, «Έγθξηζε άζθεζεο αλαθνπήο θαηά ηνπ από 10-7-2020 θαηαζρεηεξίνπ εηο 

ρείξαο ηξίηνπ ηνπ Απόζηνινπ Κνλδύιε εηο ρείξαο Γειή Παλαγηώηε ηνπ Δπζηξαηίνπ», (ζρεηηθό 

ην αξηζ. 12786/22-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 12704/21-9-2020 εηζήγεζε 

ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 12700/21-9-2020 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:΄΄Πεξί έγθξηζε άζθεζεο αλαθνπήο θαηά ηνπ από 

10-7-2020 θαηαζρεηεξίνπ εηο ρείξαο ηξίηνπ ηνπ Απόζηνινπ Κνλδύιε εηο ρείξαο Γειή 

Παλαγηώηε ηνπ Δπζηξαηίνπ΄΄ - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. 

Γηνλύζεο Πιέζζαο – ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ - Ο Κνλδύιεο Απόζηνινο ηνπ Γεσξγίνπ επέβαιε 

θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηνπ κηζζσηή ηνπ Γήκνπ Γειή Παλαγηώηε γηα πνζό 548,74 Δπξώ, ε 
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νπνία απνξξέεη από επηδίθαζε ζε απηόλ πνζνύ 30 Δπξώ λνκηκνηόθσο δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ.  

Α1751/2019. Γηα ηελ σο άλσ αμίσζή ηνπ ν αλσηέξσ έρεη επηβάιεη θαηάζρεζε εηο ρείξαο 

ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ θαη ηεο ΓΔΥΑΠ επηβαξύλνληαο ην Γήκν Παηξέσλ κε ππεξβνιηθά ζε 

ζρέζε κε ην επηδηθαζζέλ πνζό έμνδα. - Καηά ηεο παξαπάλσ θαηάζρεζεο έρσ ηε γλώκε όηη 

πξέπεη λα αζθεζεί ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ ε πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 933 ηνπ 

Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο αλαθνπή θαζόζνλ ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 10285/31-7-

2020 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο Δθθαζάξηζεο Γαπαλώλ γηα ηελ σο άλσ απαίηεζε είρε εθδνζεί 

ρξεκαηηθό έληαικα ην νπνίν παξέκεηλε αλεμόθιεην. - Γηα ην ιόγν απηό παξαθαιώ λα 

εγθξίλεηε ηελ άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηνπ από 10-7-2020 θαηαζρεηεξίνπ εηο ρείξαο ηξίηνπ ηνπ 

Απόζηνινπ Κνλδύιε εηο ρείξαο Γειή Παλαγηώηε ηνπ Δπζηξαηίνπ. - Η επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θα Κσλζηαληίλα Παπαδνπνύινπ».- 

 

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

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ θα Κσλζηαληίλα Παπαδνπνύινπ θαη έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 12700/21-9-

2020 Γλσκνδόηεζή ηεο, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

Δγθρίλεη ηελ άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηνπ από 10-7-2020 θαηαζρεηεξίνπ εηο ρείξαο 

ηξίηνπ ηνπ Απόζηνινπ Κνλδύιε εηο ρείξαο Γειή Παλαγηώηε ηνπ Δπζηξαηίνπ, ζύκθσλα θαη κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 12700/21-9-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο 

δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ. 

 

Γηεσθρηλίδεηαη όηη, ν Κνλδύιεο Απόζηνινο ηνπ Γεσξγίνπ επέβαιε θαηάζρεζε εηο 

ρείξαο ηνπ κηζζσηή ηνπ Γήκνπ Γειή Παλαγηώηε γηα πνζό 548,74 Δπξώ, ε νπνία απνξξέεη από 

επηδίθαζε ζε απηόλ πνζνύ 30 Δπξώ λνκηκνηόθσο δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. Α1751/2019. Γηα ηελ 

σο άλσ αμίσζή ηνπ ν αλσηέξσ έρεη επηβάιεη θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ θαη 

ηεο ΓΔΥΑΠ επηβαξύλνληαο ην Γήκν Παηξέσλ κε ππεξβνιηθά ζε ζρέζε κε ην επηδηθαζζέλ 

πνζό έμνδα.            

Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 12700/21-9-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ, θαηά ηεο 

παξαπάλσ θαηάζρεζεο πξέπεη λα αζθεζεί ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Παηξώλ ε 

πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 933 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο αλαθνπή θαζόζνλ 

ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 10285/31-7-2020 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο Δθθαζάξηζεο 

Γαπαλώλ, γηα ηελ σο άλσ απαίηεζε είρε εθδνζεί ρξεκαηηθό έληαικα ην νπνίν παξέκεηλε 

αλεμόθιεην. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                    Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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