
Αριθµός Πρακτικού 9

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  10-3-2020

     Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv, πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 10η Μαρτίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 7860/5-3-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της,

πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα συζητήσει και vα

πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα εννέα (9) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευµατικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς.

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

        ΑΠΟΦΑΣΗ   99  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Περί έγκρισης

είσπραξης ποσού 400,00€ ως αποζηµίωση από την ασφαλιστική εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ»

θέτει  υπ'όψιν  των  µελών  την  υπ'αριθµ.πρωτ.  6858/26-02-2020  εισήγηση  του  Τµήµατος

Ηλεκτροµηχανολογικών  Έργων  και  Εγκαταστάσεων  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου

Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  είσπραξης  ποσού  400,00€  ως  αποζηµίωση  από  την  ασφαλιστική  εταιρεία
Ευρωπαϊκή Πίστη».
Σχετικό : το υπ'αριθµ.πωτ.1828/20-01-2020 έγγραφο της Αστυνοµικής ∆/νσης Κορινθίας.

Στις  20-01-2020  γνωστοποιήθηκε  στον  ∆ήµο  Κορινθίων  δυνάµει  του  από  12-01-2020
εγγράφου της Τροχαίας Κορίνθου (αριθµ. Πρωτ. Εισερχοµένων του ∆ήµου 1828/20-01-2020) ότι την
18-11-2019 και ώρα 05:15 το υπ'αρ. ΙΗΒ 4701 ΙΧΕ αυτοκίνητο του Παναγιώτη Καλυβά ασφαλισµένο

ΑΔΑ: ΩΤ1ΗΩΛ7-ΙΟΔ



στην  Ευρωπαϊκή Πίστη  για την  κάλυψη  της  αστικής  ευθύνης έναντι  τρίτων,  το  οποίο  οδηγούσε  η
Ευαγγελία Καλυβά κινούµενο, επί των οδών Αποστόλου Παύλου και Κολιάτσου, εξετράπη της πορείας
του και έπεσε σε µεταλλική κολώνα φωτισµού του ∆ήµου την οποία και κατέστρεψε. Πρόκειται για ένα
µεταλλικό ιστό µε κεφαλή δίφωτη ο οποίος κατασκευάστηκε από προσωπικό του ∆ήµου το 1997 και το
κόστος της πλήρους αποκατάστασης ανέρχεται στο ποσό των 400,00€(τετρακόσια ευρώ).
 Ο ιδιοκτήτης του οχήµατος δεν προέβη στην δήλωση ατυχήµατος στην ασφαλιστική εταιρεία
Ευρωπαϊκή  Πίστη.  Η  ασφαλιστική  εταιρεία  Ευρωπαϊκή  Πίστη  απέστειλε  πραγµατογνώµονα  και
αποφάσισε την αποζηµίωση του ∆ήµου µε το ποσό των 400,00€ πλέον ΦΠΑ λόγω της παλαιότητας
του φωτιστικού. Ο ∆ήµος µας δεν έχει στην αποθήκη του καινούργιο φωτιστικό για να αντικατασταθεί
το υφιστάµενο και εποµένως θα απαιτηθεί προµήθεια.
Παρακαλούµε όπως : 

• Αποφασίσετε για την αποζηµίωση του ∆ήµου από την ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη
µε το ποσό των 400,00€ πλέον ΦΠΑ (δεν προστίθεται ΦΠΑ εάν δεν κοπεί τιµολόγιο).

• Ορίσετε υπεύθυνο µε δικαίωµα υπογραφής για την είσπραξη ασφαλίστρων.

• Γνωστοποιήσετε έγγραφο µε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού όπου και θα κατατεθούν
τα  χρήµατα  από  την  Ασφαλιστική  εταιρεία  και  στην  αιτιολογία  να  αναφέρεται  ο  αριθµός
φακέλου της υπόθεσης Νο 22005628.

• Άσκηση αγωγής κατά ιδιοκτήτη-οδηγού και ασφαλιστικής εταιρείας, στην περίπτωση που δεν
εισπραχθεί το ποσό.

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση είσπραξης του ποσού των τετρακοσίων ευρώ

(400,00€)  από την  ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη, ως αποζηµίωση του ∆ήµου Κορινθίων

για την καταστροφή µεταλλικού ιστού µε δίφωτη κεφαλή φωτισµού, κατασκευής έτους 1997, η οποία

προκλήθηκε  από  την  πρόσκρουση  του  υπ'αρ.  ΙΗΒ  4701  ΙΧΕ  οχήµατος,   ασφαλισµένου  στην

Ευρωπαϊκή  Πίστη  για  την  κάλυψη  της  αστικής  ευθύνης  έναντι  τρίτων,  ιδιοκτησίας  του  ΚΑΛΥΒΑ

Παναγιώτη και οδηγούµενου από την ΚΑΛΥΒΑ Ευαγγελία του Ιωάννη,  η οποία συνέβη την 18-11-

2019 και ώρα 05:15 επί των οδών Αποστόλου Παύλου και Κολιάτσου, σύµφωνα µε την εισήγηση της

αρµόδιας υπηρεσίας.

 

    Η  Οικονοµική  Επιτροπή  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπ'όψιν  την  ανωτέρω

εισήγηση  του  Προέδρου,  την  σχετική  εισήγηση  του  Τµήµατος  Ηλ/κών  Έργων  και  Εγκ/σεων  της

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε

και ισχύει, καθώς  και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νοµοθετική διάταξη,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

       Εγκρίνει την είσπραξη του ποσού των τετρακοσίων ευρώ (400,00€)  από την  ασφαλιστική

εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη, ως αποζηµίωση του ∆ήµου Κορινθίων για την καταστροφή µεταλλικού

ιστού  µε  δίφωτη  κεφαλή  φωτισµού,  κατασκευής  έτους  1997,  η  οποία  προκλήθηκε  από  την

πρόσκρουση  του  υπ'αρ.  ΙΗΒ  4701 ΙΧΕ  οχήµατος,  ασφαλισµένου  στην  Ευρωπαϊκή  Πίστη  για  την

κάλυψη της αστικής  ευθύνης  έναντι τρίτων,  ιδιοκτησίας  του ΚΑΛΥΒΑ  Παναγιώτη  και οδηγούµενου

από την ΚΑΛΥΒΑ Ευαγγελία του Ιωάννη,  η οποία συνέβη την 18-11-2019 και ώρα 05:15 επί των

οδών Αποστόλου Παύλου και Κολιάτσου, σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

ΑΔΑ: ΩΤ1ΗΩΛ7-ΙΟΔ



      Αρµόδια  για  την  διαδικασία  είσπραξης  του  ανωτέρω  ποσού  είναι  η  ∆/νση  Οικονοµικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου, στην  οποία  κοινοποιείται  η παρούσα, για  τις  περαιτέρω  ενέργειες  και την

ολοκλήρωση της διαδικασίας.

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 9/  99  /2020.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 03-06-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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