Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.01.26 12:40:07
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Ο54ΩΛ7-ΣΨΓ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 2
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 18-1-2021
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.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ 30/08.01.2021 τεύχος Β’): 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 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα 18 Ιανουαρίου
2021 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 18η Ιανουαρίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 1126/14-1-2021 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
∆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 επτά (7)
µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 16η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Περί
άσκησης ή µη ένδικων µέσων σε δικαστικές υποθέσεις του ∆ήµου» υπενθυµίζει στα µέλη της
Επιτροπής την υπ' αριθµ.15/162/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ορίστηκε
πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου Κορινθίων η κ.Ανδρικοπούλου ∆ήµητρα, µε την εντολή να
παρασταθεί κατά τη δικάσιµο της 02-06-2016 ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ή
σε οποιαδήποτε µετ' αναβολής δικάσιµο ήθελε συζητηθεί η υπ' Αριθµ. Κατ.126/29-12-2008 Αγωγή
του Θεοφάνη Κανώλη του ∆ηµητρίου κατά του ∆ήµου Κορινθίων που αφορά αποζηµίωση και γενικά
να προβεί σε όλες τις νόµιµες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες µέχρι πέρατος της εν λόγω
υποθέσεως, προς υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ'αριθµ. Α273/2020
απόφαση Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου επί της ως άνω αναφερόµενης Αγωγής
καθώς και την υπ' αριθ. Πρωτ. 31896/21-10-2020 σχετική γνωµοδότηση της πληρεξούσιας
δικηγόρου του ∆ήµου κ.Ανδρικοπούλου ∆ήµητρας, σύµφωνα µε την οποία :
«Με την ανωτέρω απόφαση η οποία επιδικάζει στον ανωτέρω ενάγοντα ποσόν 400 ευρώ ,
έναντι του αιτουµένου ποσού των 2.453,56 ευρώ νοµιµοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής την
12/1/2009, παρόλο που δεν εκτιµήθηκαν οι αντιρρήσεις µας δια των προτάσεών µας (τις οποίες
σας έχω προσκοµίσει) ακόµα και εις το γεγονός της ανακριβούς χρονικής στιγµής όσον αφορά το
επισυµβάν ατύχηµα, παρά ταύτα επειδή το ποσόν που του επιδικάζει είναι ιδιαίτερα χαµηλό δηλαδή
200 ευρώ για επισκευαστικές εργασίες έναντι του αιτουµένου ποσού των 1.433,56 ευρώ και ποσόν
200 ευρώ για ηθική βλάβη έναντι του αιτουµένου ποσού των 400 ευρώ , προτείνω την αποζηµίωσίν
του ποσού 400 ευρώ πλέον τόκων υπερηµερίας από 13/1/2009, ως ορίζει η απόφαση.
Σας επισυνάπτω τους τόκους υπερηµερίας από 13/1/2009 έως σήµερον ποσού 282,23
ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί στον ενάγοντα.»

Συµβατικός (συµφωνηθέντος) τόκος
Από

Εώς

13/01/09

16/10/20

Ηµέρες
4295

Kεφάλαιο %Τόκου
400

6,00%

Έναρξη Περιόδου:
Λήξη Περιόδου:
Σύνολο Ηµερών:
Αρχικό Κεφάλαιο:
Καταβολές:
Υπολειπόµενο Κεφάλαιο:
Υπολειπόµενοι Τόκοι Υπερηµερίας:
Συνολικό Υπολειπόµενο Ποσό Κεφαλαίου και Τόκου:

Τόκοι
Περιόδ.

Καταβολή

Υπολειπ.
Τόκοι

Υπολειπ.
Κεφάλαιο

282,23

0,00

282,23

400,00

13/01/2009
16/10/2020
4295
400,00
0,00
400,00
282,23
682,23
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Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να υποστηριχθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου, ο
Πρόεδρος προτείνει να µην ασκηθεί από πλευράς ∆ήµου κανένα ένδικο µέσο κατά της υπ'αριθµ.
273/2020 απόφασης Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία υποχρεώνει τον
εναγόµενο ∆ήµο Κορινθίων να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ,
νοµιµοτόκως από την επίδοση σε αυτόν της Αγωγής και ως την ολοσχερή εξόφληση, και να
προχωρήσει στην αποζηµίωση του ενάγοντος πλέον τόκων υπερηµερίας από 13/1/2009, όπως
ορίζει η απόφαση, σύµφωνα µε την ως άνω γνωµοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του
∆ήµου.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας
υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθµ. πρωτ.31896/21-10-2020
γνωµοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου κ.Ανδρικοπούλου ∆ήµητρας, την υπ'αριθµ.
Α273/2020 απόφαση Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, τις διατάξεις του άρθρου 72
του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τον υπό ψήφιση προϋπολογισµό του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2021 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου
487/87194, 11-12-2020 (Α∆Α:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής
νοµοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την µη άσκηση περαιτέρω ένδικων µέσων από τον ∆ήµο Κορινθίων κατά της υπ'αριθµ.
Α273/2020 απόφασης Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, που εκδόθηκε επί της υπ'
Αριθµ. Κατάθεσης126/29-12-2008 Αγωγής του Θεοφάνη Κανώλη του ∆ηµητρίου κατά του ∆ήµου
Κορινθίων, η οποία υποχρεώνει τον εναγόµενο ∆ήµο Κορινθίων να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό
των τετρακοσίων (400) ευρώ, νοµιµοτόκως από την επίδοση σε αυτόν της Αγωγής και ως την
ολοσχερή εξόφληση, την συµµόρφωση του ∆ήµου Κορινθίων µε την υπ'αριθµ. 273/2020 απόφαση
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, και την αποζηµίωση του ενάγοντος Θεοφάνη
Κανώλη του ∆ηµητρίου όπως ορίζει η ανωτέρω απόφαση, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. πρωτ.
31896/21-10-2020

γνωµοδότηση

της

πληρεξούσιας

δικηγόρου

του

∆ήµου

Κορινθίων

κ.Ανδρικοπούλου ∆ήµητρας και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 2/16/2021.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 25-01-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

