
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 26 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 07-06-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ’αριθμ.πρωτ.5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα την 

7η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ'αριθμ.πρωτ.18687/03-06-2022 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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Πιέτρης Τιμολέων 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Κυριαζή Αντώνιο, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός 

Αλέξανδρος,  

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πλατής Σπυρίδων, 2)Σταυρέλης Νικόλαος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος 

Ημερήσιας Διάταξης)  3)Κορδώσης Χρήστος, 4) Ζώγκος Ανδρέας. 

 

       Στην συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 

προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε. 

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

   

        ΑΠΟΦΑΣΗ 345η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ΑΔΑ: ΨΟΟΑΩΛ7-ΕΓΠ



«Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς που προκύπτει από το αίτημα αποζημίωσης βλάβης που 

προκλήθηκε σε οικογενειακό τάφο εξαιτίας πτώσης κλάδου δέντρου (Κωνσταντίνος 

Τσαμαντάς)» υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. Ι του άρθρου 72 

του ν. 3852/2010 όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν με τις οποίες   η Οικονομική Επιτροπή:  

¨ι)………. αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα 

χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 

εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο……………. Η απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον 

προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, 

λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 

σχετικής απόφασης……………..¨ 

  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ. αριθμ. πρωτ. 

32781/05.11.2021 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Περί αποζημίωσης δημότη από πτώση δένδρου 

Σχετ.: 1. Η με αριθμ. πρωτ. 29001/6.10.2021 αίτηση του κ. Τσαμαντά Κων/νου του Γεωργίου 

          2. Το με αριθμ. πρωτ. 15009/2021 έγγραφο της Υπηρεσίας με τίτλο «Ενημέρωση 

συμβάντος» 

 

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα που αφορούν αίτημα του κ. Τσαμαντά 

Κωνσταντίνου του Γεωργίου για αποκατάσταση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν στον 

οικογενειακό τάφο (1653N) που βρίσκεται στο Κοιμητήριο Ζωοδ. Πηγής Κορίνθου από πτώση 

δένδρου (πεύκου). 

Παρακαλούμε για τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωματεύσει για την αποζημίωση του 

αιτούντα προς αποκατάσταση των φθορών του μνήματος. 

 

Συνημμένα: Φωτογραφικό υλικό 

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής την 10/129/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος 

Κορίνθου κα. Φερενίκη Μαρία Τσελώνη, στην οποία δόθηκε εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον 

Δήμο Κορινθίων επί του ανωτέρου αιτήματος και θέτει υπόψη τους την υπ. αριθμ. πρωτ. 17132/27-

05-2022 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου η οποία καθ΄όλο το περιεχόμενό της έχει ως 

εξής:  

……Εν προκειμένω, πληρούνται άπασες οι προϋποθέσεις για την αποζημίωση του αιτούντος κ. 

Κωνσταντίνου Τσαμαντά. 

Ειδικότερα,  

ΑΔΑ: ΨΟΟΑΩΛ7-ΕΓΠ



1) Όπως προκύπτει από το νομικό πλαίσιο, στοιχειοθετείται αντικειμενική ευθύνη του Δήμου 

Κορινθίων για αποζημίωση σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ. 

Α) Ο Δήμος Κορινθίων τυγχάνει υπεύθυνος, δια των οργάνων του, για τη διοίκηση, διαχείριση 

και λειτουργία των Κοιμητηρίων που ανήκουν στην εδαφική αρμοδιότητα του. Στα πλαίσια της 

αρμοδιότητας αυτής, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή ύπαρξη των κειμένων 

εντός των κοιμητηρίων δέντρων και να προβαίνει σε εργασίες κοπής αυτών ή κλάδων τους, 

προκειμένου να αποφεύγεται ενδεχόμενη πτώση τους. Εν προκειμένω, ο Δήμος Κορινθίων 

παρέλειψε τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη 

υπηρεσία (λειτουργία Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής) και προσδιορίζονται από την κείμενη εν 

γένει νομοθεσία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστεως, υπό την 

έννοια ότι παρέλειψε να κλαδέψει το δέντρο που ευρίσκεται εντός του Κοιμητηρίου, 

αποτέλεσμα την πτώση κλάδου αυτού. 

Β) Επήλθε βλάβη, η έκταση της οποίας προσδιορίζεται με ακρίβεια. Ειδικότερα, έσπασε τμήμα 

του οικογενειακού τάφου του κ. Κωνσταντίνου Τσαμαντά, για την αποκατάσταση του οποίου 

απαιτείται η καταβολή ποσού 781,92€, σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο τιμολόγιο 

προσφοράς. 

Γ) Καταφάσκεται η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παράλειψης του Δήμου να κλαδέψει 

το δέντρο και της ζημίας που προκλήθηκε από την πτώση του, αφού εάν ο Δήμος Κορινθίων είχε 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και είχε προβεί στις απαιτούμενες πράξεις συντήρησης, δεν θα 

είχε προκληθεί πτώση κλάδου αυτού και συνέπεια τούτου ζημία στον οικογενειακό τάφο του 

αιτούντος.  

2) Ο εξώδικος συμβιβασμός είναι επιτρεπτός για την εν λόγω υπόθεση, καθώς το αιτούμενο ποσό δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00€. 

3) Ο εξώδικος συμβιβασμός λειτουργεί προς το συμφέρον του Δήμου Κορινθίων καθώς, αφενός μεν 

πιθανολογείται σφόδρα η αποδοχή αγωγής του αιτούντος, σε περίπτωση που διεκδικήσει δικαστικά 

την αποζημίωσή του, αφετέρου δε, σε περίπτωση ήττας, ο Δήμος Κορινθίων θα επιβαρυνθεί, πλέον 

της αποζημίωσης, με την καταβολή των δικαστικών εξόδων του αιτούντος και με τόκους επί του 

επιδικασθησομένου ποσού. 

Μετά ταύτα, γνωμοδοτώ ΥΠΕΡ της αποδοχής του αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου Τσαμαντά προς 

αποζημίωση και της καταβολής σε αυτόν ποσού 781,92€ ¨. 

 

 

   Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να κάνουν 

δεκτό το αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Τσαμαντά  για καταβολή αποζημίωσης για υλικές ζημιές που 

υπέστη ο οικογενειακός του τάφος στο κοιμητήριο της Ζωοδόχου Πηγής από πτώση δέντρου και να 

επιλύσουν εξωδικαστικά την διαφορά που προκύπτει, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της 

πληρεξούσιας δικηγόρου κας. Φερενίκης – Μαρίας Τσελώνη. 

 

ΑΔΑ: ΨΟΟΑΩΛ7-ΕΓΠ



    Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ. αριθμ. 32871/05.11.2021 εισήγηση του Τμήματος Κοιμητηρίων της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ'αριθμ. 10/129/2022 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ. αριθμ. πρωτ. 17132/27.05.2022 σχετική γνωμοδότηση της 

πληρεξούσιας δικηγόρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και 

ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 

παραπάνω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που προκύπτει κατόπιν αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου 

Τσαμαντά περί αποζημίωσης για υλικές ζημιές από πτώση δέντρου, που υπέστη ο οικογενειακός 

του τάφος, στο Κοιμητήριο Ζωοδόχου πηγής στη Κόρινθο και καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης 

του ως άνω αιτούντος στο συνολικό ποσό των 781,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α.σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. 1/03-05-2022 Απόδειξη παροχής Υπηρεσιών όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται 

στο ιστορικό της παρούσας. 

 

Επιπλέον ο αιτών με έγγραφό του προς τον Δήμο και την Δ/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. 

 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων 

οικονομικού έτους 2022 και τον ΚΑ 00/6492.0001 με τίτλο “Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων”, ποσού 449.868,44Ευρώ. 

(Α.Α.Υ.352/2022). 

  

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

  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/345/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος,   01-07-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΟΟΑΩΛ7-ΕΓΠ
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