
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 60

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 29-12-2020

    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 µέσω τηλεδιάσκεψης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. στ., της υπ'

αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα µέτρα

προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως

και τη ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00», της υπ’ αριθ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ. 20764

/7-11-2020 εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  της  υπ΄  αριθ.  426/ΑΠ 77233/13-11-2020

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σήµερα τηv 29η ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας

Τρίτη  και  ώρα  10:00 σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθ.  39402/24-12-2020

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα  και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα

µέλη της (τακτικά και αναπληρωµατικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα

της ηµερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του ∆ήµου

Κορινθίων.

    Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο  µε  την  αριθµ.  342/2019 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε

τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την

σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης έξι (6) µέλη

και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

ΑΔΑ: 6ΖΘΘΩΛ7-ΤΤ5



1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Πνευµατικός

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια  Κωνσταντίνα  (προσήλθε  κατά  τη  συζήτηση  του  2ου θέµατος  ηµερήσιας  διάταξης),

2)Πούρος Γεώργιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης), 3)Ταγαράς

Βασίλειος.

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ  65  2  η  : Ο  Πρόεδρος,  εισηγούµενος  το  13ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης  «Επί

αιτήµατος εξώδικου συµβιβασµού – εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς περί αποζηµίωσης

βλάβης  οχήµατος  λόγω  πρόσκρουσης  του  οχήµατος  σε  αντικείµενο  που  εξείχε  από

πεζοδρόµιο  του  κ.  Χασάπη  Λεωνίδα-  καθορισµός  ύψους  αποζηµίωσης» υπενθυµίζει  την

υπ'αριθµ.  43/408/2020 Απόφαση Οικονοµικής  Επιτροπής  µε  την  οποία  αποφασίστηκε εξώδικος

συµβιβασµός κατόπιν  της υπ' αριθµ.  πρωτ.36935/18-10-2019 αιτήσεως του  κ.Χασάπη Λεωνίδα του

Αναστασίου  για  την  καταβολή  αποζηµίωσης για  φθορές  που  υπέστη  το  όχηµά  του  λόγω

πρόσκρουσης σε σιδερένια µπετόβεργα που εξείχε από το τσιµεντένιο κράσπεδο του πεζοδροµίου

επί της οδού Πατρών αριθµ.109, σύµφωνα µε την από 02-09-2020 (υπ' αριθµ. πρωτ. εισερχ. 26279/

07-09-2020) γνωµοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου κ.∆ήµα Αλέξανδρου...

       Επίσης, σύµφωνα µε την ως άνω γνωµοδότηση για την επίτευξη του εξώδικου συµβιβασµού,

θα πρέπει ο αιτών να προσκοµίσει:

α/ Παραστατικά δηλωτικά της ζηµίας  και δη τιµολόγια, εκ των οποίων να προκύπτει η ακριβής

δαπάνη  στην  οποία  υπεβλήθη  για  την  αποκατάσταση  της  άνω  ζηµίας  του  και  δη  µόνο  για  την

αποκατάσταση του εµπρόσθιου µέρους του άνω οχήµατος. 

β/  Τα παραστατικά  νόµιµης  κυκλοφορίας  του  οχήµατος  του  και  δη  αντίγραφο  διπλώµατος

οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας και ασφαλιστικού συµβολαίου και

γ/ Επιπλέον ο αιτών µε έγγραφό του προς τον ∆ήµο και την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

αυτού  θα πρέπει να  δηλώσει ότι παραιτείται από κάθε δικαστική επιδίωξη της αξίωσης του προς

αποζηµίωση για κάθε περαιτέρω ζηµιά, διαφυγόντα κέρδη και ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

      Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών παραστατικά δαπάνης και λοιπά έγγραφα

που  προσκόµισε  ο  κ.Χασάπης  Λεωνίδας  µε  την  υπ'αριθµ.39211/23-12-2020  αίτησή  του  και

εισηγείται την τροποποίηση της υπ'αριθµ.43/408/2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ώστε να

καθορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης  του ανωτέρω.

    Συγκεκριµένα,  ως  προς  το  ύψος  της  δαπάνης  ο  κ.Χασάπης  προσκόµισε:  την  υπ'αριθµ.

001247/21-10-2020 Απόδειξη  Λιανικής  Πώλησης   ανταλλακτικών,   ποσού  1.169,34 € συµπ/νου

Φ.Π.Α.,  καθώς  και  την  υπ'αριθµ.  000622/  21-10-2020  Απόδειξη  Παροχής  Υπηρεσιών,  ποσού

395,56 € συµπ/νου Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού 1.564,90€, συµπ/νου Φ.Π.Α.. 

ΑΔΑ: 6ΖΘΘΩΛ7-ΤΤ5



     Η  Οικονοµική  Επιτροπή  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  µέσω  τηλεδιάσκεψης  και  έχοντας

υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθµ. 43/408/2020 Απόφαση Οικονοµικής

Επιτροπής,  την υπ'αριθµ.39211/23-12-2020 αίτηση του κ.Χασάπη Λεωνίδα,  τις διατάξεις του άρ-

θρου 72 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,  καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική

νοµοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Τροποποιεί  την  υπ'αριθµ.  43/408/2020  Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  µε  θέµα  «Επί

αιτήµατος εξώδικου συµβιβασµού – εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς περί αποζηµίωσης βλάβης

οχήµατος  λόγω  πρόσκρουσης  του  οχήµατος  σε  αντικείµενο  που  εξείχε  από  πεζοδρόµιο  του  κ.

Χασάπη Λεωνίδα» και καθορίζει το  ύψος αποζηµίωσης του αιτούντος κ.Χασάπη Λεωνίδα στο

συνολικό  ποσό  των  1.564,90€,  συµπ/νου  Φ.Π.Α.,  όπως  ακριβώς  και  αναλυτικά  περιγράφεται

ανωτέρω,  στο ιστορικό της παρούσης. 

        Κατά τα λοιπά η  υπ'αριθµ. 43/408/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής παραµένει ως έχει.

      Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δηµοτικό προϋπολογισµό έτους 2020 και τον Κ.Α. 00/ 6492.

0003  µε  τίτλο  “Αποζηµιώσεις  πολιτών  για  φθορές  σε  οχήµατα  λόγω  κακής  κατάστασης

οδοστρωµάτων µε βάση δικαστικές αποφάσεις”, ποσού  100.000,00 Ευρώ. (Α.Α.Υ.590/2020).

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 60/65  2  /2020.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 30-12-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 6ΖΘΘΩΛ7-ΤΤ5
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