
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 23 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  14-6-2021 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο 

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

35169 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και 

ώρα 6:00.», την υπ' αριθ.  ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και την υπ' αριθ. 426/ ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 14η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 15658/10-6-2021 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. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

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

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

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

της μειοψηφίας «Δύναμη 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 αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού 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 οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Πλατής 

Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης). 

  

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

 

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συζήτησης του θέματος «Περί αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της ΕΛΕΝΑ (ELENA) 

ΣΑΛΑΡΙ (SALARI) του ΓΑΒΡΙΗΛ (GABRIEL)», διότι πρόκειται για αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης 

διαφοράς επί αγωγής αποζημίωσης της ΕΛΕΝΑ (ELENA) ΣΑΛΑΡΙ (SALARI) του ΓΑΒΡΙΗΛ 

(GABRIEL), που στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων, για τη συζήτηση της οποίας ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου έχει οριστεί δικάσιμος η 17-6-2021, συνεπώς 

επιβάλλεται να συζητηθεί το θέμα άμεσα. 

        Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω 

θέματος. 

 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 247η:  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Περί 

αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της ΕΛΕΝΑ (ELENA) ΣΑΛΑΡΙ (SALARI) του 

ΓΑΒΡΙΗΛ (GABRIEL)», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμό καταχώρησης 

ΑΓ157/23-12-2014 αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Κορίνθου της ΕΛΕΝΑ (ELENA) ΣΑΛΑΡΙ (SALARI) του ΓΑΒΡΙΗΛ (GABRIEL), που στρέφεται κατά του 

Δήμου Κορινθίων και αξιώνει από το Δήμο αποζημίωση συνολικού ποσού 59.320,00€ για ζημιά που 

υπέστη σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας της, από πυρκαγιά που προκλήθηκε στην όμορη με το 

ακίνητό της χωματερή Περιγιαλίου του Δήμου Κορινθίων, και υπενθυμίζει την αριθ. 6/72/20219 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο 

δικηγόρος Κορίνθου κ. Γεώργιος Χασικίδης, με εντολή να εκπροσωπήσει το Δήμο Κορινθίων στην ως 

άνω αναφερόμενη υπόθεση.  Ακολούθως θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 14-5-2021 αίτηση της 

ΕΛΕΝΑ (ELENA) ΣΑΛΑΡΙ (SALARI) του ΓΑΒΡΙΗΛ (GABRIEL), η οποία έλαβε αριθ. πρωτ. στο Δήμο 

Κορινθίων 12501/14-5-2021 κι έχει ως εξής: 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Αίτηση 

Της ΕΛΕΝΑ (ELENA) ΣΑΛΑΡΙ (SALARI) του ΓΑΒΡΙΗΛ (GABRIEL), κατοίκου Άσσου Κορινθίας, 

οδός Κολοκοτρώνη αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 111952646 της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου 

 

Θέμα: Αίτημα Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς επί της από 20-6-2013 αγωγής μου, με αρ. κατ. 
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157/23-12-2014, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Κορινθίων και θα συζητηθεί ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την 17η.06.2021. 

………………………………………………………………………… 

  Όπως σας είναι γνωστό έχω ασκήσει ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, 

την με αρ. κατ. 157/23-12-2014 αγωγή αποζημιώσεως (κατ΄ άρθρο 106 Εισ.Ν.Α.Κ), με ενάγουσα 

εμένα, ήτοι την ΕΛΕΝΑ (ELENA) ΣΑΛΑΡΙ (SALARI) του ΓΑΒΡΙΗΛ (GABRIEL), και η οποία αγωγή 

στρέφεται εναντίον Υμών, ήτοι του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δήμος Κορινθίων, που εδρεύει στην 

Κόρινθο, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχο Κορίνθου και με πληρεξούσιο δικηγόρο σας 

τον κο Γεώργιο Χασικίδη, δικάσιμος της οποίας – μετά από αναβολές – έχει προσδιοριστεί η 

17η.06.2021. 

  Επειδή ήδη έχει παρέλθει από τα τέλη Ιουλίου 2011, αρκετός χρόνος από το ζημιογόνο κι 

επίδικο συμβάν της πυρκαγιάς που άναψε στην διπλανή χωματερή ιδιοκτησίας σας εντός του 

ΧΑΔΑ Περιγιαλίου, εξαιτίας της αμέλειας του Δήμου σας και, αφού επεκτάθηκε ανεξέλεγκτα, 

κατέκαυσε την όμορη ιδιοκτησία μου στην θέση «ΛΕΙΒΑΔΙ – ΡΑΧΙΑΝΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», 

έκτασης 4 στρεμμάτων περίπου, ήτοι 70 μεγάλα ελαιόδεντρα σε παραγωγική ηλικία με 

ελαιοκαρπούς και άλλα 5 μεγάλα κυπαρίσια και μου στέρησε την παραγωγή ελαιοκαρπού και 

ελαιολάδου όλα αυτά τα έτη, γεγονός που αποδεικνύεται από το δημόσιο έγγραφο της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου (ήτοι το από 27.7.2011 απόσπασμα του βιβλίου 

Συμβάντων της Π.Υ. Κορίνθου), αλλά και από τους μάρτυρες μου, που εξετάστηκαν ενόρκως 

και νομίμως μετά από κλήση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου την 18.11.2019. 

  Επειδή είμαι περίπου 69 ετών και έχουν παρέλθει ήδη δέκα (10) έτη από το επίδικο συμβάν κι 

έχω μεγάλη ανάγκη, λόγω των προβλημάτων υγείας που έχω, το χρηματικό ποσό της 

αποζημίωσης. 

  Επειδή είναι συμφέρον του Δήμου να μου καταβάλλει το ποσό των 16.000,00€ για την ζημία 

που υπέστην και να μην πληρώσει ο Δήμος ολόκληρο το αιτούμενο με την ως άνω αγωγή 

ποσό των 59.320,00€ με τον τόκο υπερημερίας και για τον λόγο ζητώ να συμβιβαστούμε στο 

ποσό των 16.000,00€, τα οποία ζητώ να καταβληθούν άμεσα για να αντιμετωπίσω τις 

επείγουσες ιατρικές μου ανάγκες και υπό τον ρητό όρο ότι κι εσείς επιθυμείτε όπως κι εγώ την 

εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μας με τον ως άνω συμβιβασμό, επιφυλασσόμενη ρητώς 

παντός δικαιώματός μας. 

  Η παρούσα αίτησή μου, εφόσον δεν γίνει δεκτή από εσάς, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά 

παραίτηση από οιοδήποτε δικαίωμά μου, που απορρέει από την με αρ. κατ. 157/23-12-2014 

αγωγή αποζημιώσεως (κατ΄ άρθρο 106 Εισ.Ν.Α.Κ) και το οποίο θα διεκδικήσω δικαστικά σε 

περίπτωση τυχούσας αρνήσεώς σας. 

Για τους λόγους αυτούς 

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου 

ΖΗΤΩ 

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου, 
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2. Να προβείτε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό της με αρ. κατ. 157/23-12-2014 αγωγή 

αποζημιώσεως (κατ΄ άρθρο 106 Εισ.Ν.Α.Κ), που στρέφεται εναντίον Υμών και θα συζητηθεί την 

17η.06.2021 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και να μου 

καταβάλλετε το ποσό των 16.000,00€ σε πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή μου, όσον αφορά την 

ανωτέρω αιτία. 

  Με την παρούσα διορίζω αντίκλητο, εκπρόσωπο και πληρεξούσιο δικηγόρο μου Νικόλαο Λόη, 

κάτοικο Κορίνθου επί της οδού Κολιάτσου αρ. 36, τηλ. 2741027720, κιν. 6937137180, email: 

nikosloisddsk@yahoo.gr, loislawoffice@gmail.com. 

Κόρινθος, 14.05.2021 

Η αιτούσα 

ΕΛΕΝΑ (ELENA) ΣΑΛΑΡΙ (SALARI) 

 

  Η ως άνω αίτηση τέθηκε υπόψη του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Γεώργιου Χασικίδη με το 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 14973/4-6-2021 έγγραφο του Δήμου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο Δήμο 

Κορινθίων επί αυτής ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου για την υπόθεση της ως άνω 

αναφερόμενης αγωγής δυνάμει της αριθ. 6/72/20219 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο Πρόεδρος 

θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 7-6-2021 σχετική γνωμοδότηση του πληρεξούσιου 

δικηγόρου του Δήμου κ. Γεώργιου Χασικίδη, η οποία έλαβε αριθ. πρωτ. στο Δήμο Κορινθίων 

15706/11-6-2021 κι έχει ως εξής: 

 

ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

……….. 

  Επί της από 14.05.2021 αίτησης συμβιβαστικής επίλυσης της  διαφοράς της Ελένης Σάλαρη, κατοίκου 

Άσσου κορινθίας, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων επί της από 20/06/2013 

αγωγής της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου εναντίον ημών (αρ. κατ. 

157/23-12-2014), ετέθησαν υπόψη μου τα εξής: 

  Α. Το ενώπιον της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων υπ΄ αριθμ. 12501/14-05-

2021 αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί της από 20-6-2013 αγωγής της Ελένης Σάλαρη, με 

αρ. κατ. 157/23-12-2014, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Κορινθίων και θα συζητηθεί ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την 17η-06-2021 με το οποίο η ενάγουσα ζητά να 

γίνει δεκτή καταβολή από μέρους μας ποσού ύψους 16.000,00€ με την συνακόλουθη πλήρη και 

ολοσχερή εξόφληση του χρέους.  Εν συνεχεία, με την υπ΄ αριθμ. 14973/4-6-2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκα Δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων για την παροχή γνωμοδότησης 

σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος συμβιβασμού της ενάγουσας. 

  Β. Η ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου από 20-06-2013 αγωγή της ανωτέρω κατά 

του Δήμου Κορινθίων, η οποία τυγχάνει αγωγή περί αποζημιώσεως από θετικές, αποθετικές ζημίες και 
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ηθική βλάβη ένεκα αδικοπραξιών και έχει ασκηθεί επί τη βάσει των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ.  Η 

αγωγή αυτή κοινοποιήθηκε στον Δήμο την 29η-01-2019.  Εν συνεχεία, με την υπ΄ αριθμ. 6/72/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκα Δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων για την αντίκρουση 

της ως άνω αγωγής, η οποία αγωγή κατόπιν αναβολών έχει οριστεί να συζητηθεί την 17η/06/2021. 

  Γ. Περαιτέρω σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4887/2019 διατύπωση απόψεων του κου 

Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αλλά και το από το από 27.07.2011 απόσπασμα από 

το βιβλίο συμβάντων της Π.Υ. Κορίνθου προκύπτει ότι η πυρκαγιά έλαβε χώρα εντός του ΧΑΔΑ 

Περιγιαλίου (χωματερής), την ευθύνη του οποίου έχει ο Δήμος, επιπλέον, δε, μετά το συμβάν όπως 

αναφέρεται στην προρρηθείσα διατύπωση απόψεων του Αντιδημάρχου του Δήμου Κορινθίων 

εκτελέστηκαν εργασίες αποκατάστασης, περίφραξης και πλέον δεν γίνεται καμία χρήση από το Δήμο. 

  Δ. Από την περαιτέρω μελέτη του εισαγωγικού ως άνω δικογράφου καθώς και από το συνακόλουθο 

αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς της ενάγουσας και τα προαναφερθέντα έγγραφα όντως 

υφίσταται εφαρμογή των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, με αποτέλεσμα να υφίσταται βεβαιότητα πως η 

ως άνω αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή και εξ αυτού του λόγου ο Δήμος να καταβάλλει άσκοπα 

δικαστικές δαπάνες, καθώς και τόκους οι οποίοι συνίστανται σε ποσοστό 6% ετησίως επί του 

κεφαλαίου από την κατάθεση της αγωγής (6 έτη ήδη έχουν παρέλθει από το 2014 μέχρι και σήμερα Χ 

6% = 36%), η οποία τοκογονία θα τρέχει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης που θα εκδοθεί σε 

τουλάχιστον 12 μήνες από σήμερα (1 έτος επί 6% = 6%) και εφόσον ασκηθεί μετέπειτα και έφεση, θα 

συνεχίσει να τρέχει η τοκογονία, η οποία θα τερματιστεί όταν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, 

ήτοι σε τουλάχιστον δύο έτη από σήμερα, δηλαδή ο Δήμος θα επιβαρυνθεί συνολικά με τόκους, οι 

οποίοι θ΄ ανέρχονται με τους πιο ευνοϊκούς υπολογισμούς (εάν δηλαδή εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση 

και εξοφληθεί αυτή εντός της επόμενης διετίας και όχι σε μακρότερο χρονικό διάστημα) σε ποσοστό 

ίσο με 48% επί του επιδικασθέντος κεφαλαίου, το ποσό, δε, που θα επιδικασθεί με βάση τα δεδομένα 

που μου ετέθησαν δεν θα είναι κατώτερο σε κάθε περίπτωση, κατά την εκτίμησή μου από 16.000,00€. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 

  Προς αποφυγή ασκόπων δικαστικών δαπανών του Δήμου Κορινθίων, μια και κατά την άποψή μου η 

εν θέματι αγωγή θα γίνει τουλάχιστον εν μέρει δεκτή και το επιδικασθησόμενο κεφάλαιο θα επιβαρυνθεί 

με τόκους υπερημερίας, γνωμοδοτώ στα πλαίσια της εξωδικαστικής επιλύσεως της διαφοράς ότι θα 

πρέπει να γίνει δεκτό το από 14/05/2021 αίτημα της ενάγουσας και να συμβιβαστεί η υπόθεση στο 

ποσό των 16.000,00€, ήτοι σε ποσό που υπολείπεται κατά 72,9% από το αιτηθέν με την ως άνω 

αγωγή (59.320,00€) και δίχως να συνυπολογίσουμε και τους τόκους υπερημερίας που θα 

επιδικασθούν. 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 07-06-2021 

Ο ΓΝΩΜΟΟΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

 

       Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή από την Οικονομική Επιτροπή του 

ως άνω αναφερομένου αιτήματος της ΕΛΕΝΑ (ELENA) ΣΑΛΑΡΙ (SALARI) του ΓΑΒΡΙΗΛ 

ΑΔΑ: ΕΔΚ3ΩΛ7-ΚΑ9



(GABRIEL) περί εξωδικαστικής συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς επί της από 20-6-2013 

αγωγής της, με αρ. κατ. 157/23-12-2014, που στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και πρόκειται 

να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την 17-6-2021, και την 

καταβολή σε αυτήν του συνολικού ποσού των 16.000,00€ άτοκα, καθώς κρίνεται συμφέρον για το 

Δήμο Κορινθίων και συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, σύμφωνα και με τα όσα 

εκτέθηκαν στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 15706/11-6-2014 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του 

Δήμου κ. Γεώργιου Χασικίδη. 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία της δικαστικής υπόθεσης αγωγής, την 

αριθ. 72/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ΄ αρ. πρωτ. 12501/14-5-2021 αίτηση της 

ενάγουσας, την υπ΄ αρ. πρωτ. 15706/11-6-2021 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του 

Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,  καθώς και 

κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.-  Αποδέχεται το από 14-5-2021 αίτημα της ΕΛΕΝΑ (ELENA) ΣΑΛΑΡΙ (SALARI) του ΓΑΒΡΙΗΛ 

(GABRIEL), που έλαβε αριθ. πρωτ. στο Δήμο Κορινθίων 1250/14-5-2021, περί εξωδικαστικής 

συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς που απορρέει από την από 20-6-2013 και με αριθμό 

καταχώρησης 157/23-12-2014 αγωγή της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Κορίνθου, που στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στις 17-6-2021, δηλαδή   την καταβολή από  τον 

Δήμο Κορινθίων προς την ΕΛΕΝΑ (ELENA) ΣΑΛΑΡΙ (SALARI) του ΓΑΒΡΙΗΛ (GABRIEL) του 

συνολικού ποσού των 16.000,00€ άτοκα, καθώς κρίνεται συμφέρον για το Δήμο Κορινθίων και 

συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, σύμφωνα και με τα όσα εκτίθενται στην από 7-6-

2021, που έλαβε αριθ. πρωτ. στο Δήμο Κορινθίων 15706/11-6-2014, γνωμοδότηση του 

πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Γεώργιου Χασικίδη, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται 

στο ιστορικό της παρούσης. 

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο για την υπογραφή του 

απαιτούμενου ιδιωτικού συμφωνητικού του ως άνω συμβιβασμού,  με τους εξής όρους : 

 α) ο Δήμος Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο οδός Κολιάτσου 32, θα δηλώνει ότι 

αποδέχεται την άνω πρόταση και συμβιβάζεται στο άνω ποσό και  

 β) η ΕΛΕΝΑ (ELENA) ΣΑΛΑΡΙ (SALARI) του ΓΑΒΡΙΗΛ (GABRIEL), κάτοικος Άσσου 

Κορινθίας, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 111952646 της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, θα δηλώνει, είτε η 

ίδια είτε δια του αντικλήτου, εκπροσώπου και πληρεξουσίου δικηγόρου της (σύμφωνα με τον κατά 

δήλωσή της διορισμό του ως τέτοιου στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 12501/14-5-2021 αίτησή της)  Νικόλαου 

Λόη, κατοίκου Κορίνθου επί της οδού Κολιάτσου αρ. 36, ότι παραιτείται από την από 20-6-2013 και 
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με αριθμό καταχώρησης 157/23-12-2014 αγωγή της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Κορίνθου, που στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων, καθώς και από οποιοδήποτε 

δικαίωμα, αξίωση ή απαίτησή της έναντι του Δήμου Κορινθίων, που απορρέει από την με αρ. κατ. 

157/23-12-2014 αγωγή αποζημιώσεως (κατ΄ άρθρο 106 Εισ.Ν.Α.Κ) ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου. 

  Γ.- Εξειδικεύει την πίστωση ποσού 16.000,00€ στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2021 και στον Κ.Α. 00.6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», προκειμένου για την κάλυψη της δαπάνης της 

εξωδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που απορρέει από την από 20-6-2013 και με 

αριθμό καταχώρησης 157/23-12-2014 αγωγή της ΕΛΕΝΑ (ELENA) ΣΑΛΑΡΙ (SALARI) του 

ΓΑΒΡΙΗΛ (GABRIEL) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, που 

στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων. 

 

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

               Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/247/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 15-6-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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