
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.   
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        ΑΠΟΦΑΣΗ 346η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί μη 

άσκησης ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου Κορινθίων (αγωγή Σαράντου 

Φλέσσα)» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’αριθμ.45/531/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» με την οποία 

οριστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αγγελική 

Παπαβενετίου, με την ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 13-1-2022 ή και σε κάθε μετ' αναβολή 

δικάσιμο αυτής, για τη συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης δικογράφου ΑΓ201/29-10-2020 αγωγής 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου του Σαράντου Φλέσσα κατά του Δήμου 

Κορινθίων, που αφορά σε αποζημίωση για ζημιές που υπέστη το όχημά του λόγω πτώσης σε 

λακκούβα σε οδόστρωμα ευρισκόμενο στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορινθίων και να συντάξει, 

υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα – προτάσεις. 

         Επίσης υπενθυμίζει την υπ’αριθμ. 4/39/2022 Απόφαση με την οποία η Οικονομική  Επιτροπή         

υμπληρώνει με το ποσό των 147,56€ συμπ/μένου Φ.Π.Α. (70,00€ πλέον Φ.Π.Α για παράσταση και 

49,00€ πλέον Φ.Π.Α. για το υπόμνημα) την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων 

κας Αγγελικής Παπαβενετίου η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ. 45/531/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, για την εν λόγω Αγωγή. 

        Επί της Αγωγής αυτής εξεδόθη η υπ’αριθμ.Α119/2022 Απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία :  

        «Δέχεται εν μέρει την αγωγή.  

        Υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο Κορινθίων να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των χιλίων 

εβδομήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε  λεπτών του ευρώ (1.077,15) νομιμοτόκως, με επιτόκιο 6%, 

κατ’άρθρο 21 του Κώδικα των Νόμων περί δικών του Δημοσίου  (κ.δ. 26.6/10.07.1944), από την 

επίδοση της πρώτης αγωγής του στις 9.11.2012 έως τις 30.04.2019, ενώ για το χρονικό διάστημα από 

την 1η.5.2019 έως την πλήρη εξόφληση, με επιτόκιο υπολογιζόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 45, παρ.1 του Ν.4607/2019. 

        Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.» 

        Η ανωτέρω Απόφαση παρεδόθη στον Δήμο από την πληρεξούσια δικηγόρο κ.Παπαβενετίου Α. 

συνοδευόμενη από την υπ’αριθμ. πρωτ.17411/30-05-2022 Γνωμοδότηση επί αυτής, η οποία έχει ως 

εξής :  

        «Επί της με αρ. καταχ. ΑΓ 201/2020 αγωγής του Σαράντου Φλέσσα κατά του Δήμου Κορινθίων, 

που συζητήθηκε αντιμωλία ενώπιον του Μον/λούς Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την δικάσιμο 

της 13/1/2022, εξεδόθη η συνημμένη με αρ.Α119/2022 απόφαση του άνω Δικαστηρίου, η οποία 

έκρινε δεκτή την άνω αγωγή και του επιδίκασε το συνολικό ποσό των 1.077,15 Ευρώ, 

νομιμοτόκως έως την εξόφληση (977,15 Ευρώ για αποκατάσταση υλικών ζημιών + 100,00 Ευρώ 

για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης αντί του αιτούμενου των 1.000,00 Ευρώ). Το 

αιτούμενο ποσό για μείωση της αξίας του οχήματος του αντιδίκου  εκ ποσού 600,00 Ευρώ απερρίφθη 

ως αναπόδεικτο. Οι τόκοι στο ποσό των 1.077,15 Ευρώ πρέπει να υπολογισθούν για το διάστημα 
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από 9/11/2012 (ημερομηνία επίδοσης της 1ης  αγωγής με αρ.καταχ.ΑΓ85/2012 που είχε ασκήσει με 

όμοιο περιεχόμενο ο αντίδικος) έως 30/4/2019 με επιτόκιο 6%, ενώ για το διάστημα από 1/5/2019 έως 

την εξόφληση με το επιτόκιο του άρθρου 45 παρ.1 Ν.4607/2019. Τα δικαστικά έξοδα συμψηφίστηκαν 

μεταξύ των διαδίκων. 

Η απόφαση είναι ανέκκλητη (μη υποκείμενη σε έφεση λόγω του ύψους του ποσού) και θα πρέπει να 

εξοφληθεί . 

       Με εκτίμηση 

Αγγελική Χρ.Παπαβενετίου» 

 

        Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων κατά της 

υπ’αριθμ.Α119/2022 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η οποία έκρινε 

μερικώς δεκτή την υπ’αριθμ.καταχώρησης δικογράφου ΑΓ201/29-10-2020 αγωγή του Σαράντου 

Φλέσσα κατά του Δήμου Κορινθίων και του επιδίκασε το συνολικό ποσό των 1.077,15 Ευρώ, 

νομιμοτόκως έως την εξόφληση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.πρωτ.17411/30-05-2022 γνωμοδότηση 

της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Παπαβενετίου Αγγελικής. 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του 

Προέδρου, τις υπ’αριθμ.45/531/2021 και 4/39/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, την 

υπ’αριθμ.Α119/2022 Απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, την υπ’αριθμ. 

πρωτ. 17411/30-05-2022 Γνωμοδότηση της πληρεξουσίας δικηγόρου κ.Παπαβενετίου Α., τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, έστω 

και εάν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω, και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή 

ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 

4555/2018), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

   

          Την μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων κατά της υπ’αριθμ.Α119/2022 Απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου επί της υπ’αριθμ.καταχώρησης δικογράφου 

ΑΓ201/29-10-2020 αγωγής του Σαράντου Φλέσσα κατά του Δήμου Κορινθίων,  η οποία αφορά σε 

αποζημίωση για ζημιές που υπέστη το όχημά του λόγω πτώσης σε λακκούβα σε οδόστρωμα 

ευρισκόμενο στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορινθίων, η οποία Απόφαση :  

        «Δέχεται εν μέρει την αγωγή.  

        Υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο Κορινθίων να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των χιλίων 

εβδομήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε  λεπτών του ευρώ (1.077,15) νομιμοτόκως, με επιτόκιο 6%, 

κατ’άρθρο 21 του Κώδικα των Νόμων περί δικών του Δημοσίου  (κ.δ. 26.6/10.07.1944), από την 

επίδοση της πρώτης αγωγής του στις 9.11.2012 έως τις 30.04.2019, ενώ για το χρονικό διάστημα από 

την 1η.5.2019 έως την πλήρη εξόφληση, με επιτόκιο υπολογιζόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 45, παρ.1 του Ν.4607/2019. 
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        Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων», 

       Η εν λόγω απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου είναι ανέκκλητη (μη 

υποκείμενη σε έφεση λόγω του ύψους του ποσού) και θα πρέπει να εξοφληθεί,  σύμφωνα με όσα 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’αριθμ.πρωτ.17411/30-05-2022 γνωμοδότηση της 

πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Παπαβενετίου Αγγελικής επί αυτής. 

 

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

  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/346/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος,   27-06-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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