
Αριθµός Πρακτικού 7

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  21-2-2020

     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 σήµερα τηv 21η Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα

09:00  σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  5404/14-2-2020  πρόσκληση  τoυ

Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα

συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

     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

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κουτσογκίλας Θεµ. (αναπληρώνει το τακτικό µέλος Ζαχαριά

Σπυρ.),  3)Κόλλια  Κων.,  4)Πούρος  Γεώργ.,  5)Πνευµατικός  Αλέξ.,  6)Ταγαράς  Βασ.,  7)Σταυρέλης

Νικ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµ..

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ 66  η  : Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέµα της ηµερήσιας

διάταξης «Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών» 

θέτει  υπ'όψιν  των  µελών  της  Επιτροπής  την  υπ'αριθµ.Πρωτ.33776/2523/2019  εισήγηση  της

Υπηρεσίας Πολεοδοµικών εφαρµογών και µελετών του Τµήµατος Πολεοδοµίας, της ∆/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων,  η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Eξώδικος συµβιβασµός για τον καθορισµό τιµής µονάδος της µετατροπής εισφοράς
γης  σε  χρήµα,  για  την  ιδιοκτησία  µε  κ.α.κ  0607053  στο  Ο.Τ  739  του  σχεδίου  πόλεως
περιοχής ''Μπαθαρίστρα – ∆έλτα'' ∆.Κ Κορίνθου
Σχετ.: Η µε αριθµ. πρωτ. 31078/2335/12-09-2019 αίτηση του κ. Σταύρου Ασπρούδη του Γεωργίου
και  της Ελένης 

Με τη αριθµ. πρωτ. 31078/2335/12-09-2019 αίτηση ο κ. Σταύρος Ασπρούδης του Γεωργίου και της
Ελένης, ζητά όσον αφορά την αρχική του ιδιοκτησία µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης 0607053
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και  µε  κωδικό  αριθµό  τελικής  ιδιοκτησίας  03 στο  Ο.Τ  739 του  σχεδίου  πόλεως  περιοχής
''Μπαθαρίστρα  –  ∆έλτα'' ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Κορίνθου  του  ∆ήµου  Κορινθίων,  τον  εξώδικο
συµβιβασµό  για  τον  καθορισµό  τιµής  µονάδος  της  οφειλόµενης  εκ  µέρους  του  προς  το  ∆ήµο
µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα επιφάνειας 95,62 τ.µ, µε την τιµή των εκατόν είκοσι ευρώ
ανά τετραγωνικό µέτρο (120,00 €/τµ) σύµφωνα µε τις υπ΄ αριθµ. 512/2013 και 82/2016 αποφάσεις
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων. 

Η πράξη εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης περιοχής ''Μπαθαρίστρα - ∆έλτα'' έχει κυρωθεί µε
την αριθµ. πρωτ.  3920/15-05-2009  απόφαση  Νοµάρχη  Κορινθίας  που έχει µεταγραφεί στο τόµο
563 µε αριθµό 493 των βιβλίων µεταγραφών του Α΄ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου και η εν λόγω
ιδιοκτησία διορθώθηκε µε την αριθµ. πρωτ.  9034/19-10-2010 απόφαση Νοµάρχη Κορινθίας  που
έχει µεταγραφεί στο τόµο 567 µε αριθµό 191 των βιβλίων µεταγραφών του Α΄ Υποθηκοφυλακείου
Κορίνθου.

Με βάση τα παραπάνω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την  έγκριση  του  εξώδικου  συµβιβασµού  για  τον  καθορισµό  τιµής  µονάδος  της  οφειλόµενης  εκ
µέρους του ιδιοκτήτη προς το ∆ήµο µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα επιφάνειας 95,62 τ.µ,
µε την τιµή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο (120,00 €/τµ) σύµφωνα µε τις υπ΄ αριθµ.
24/512/2013 και 5/82/2016  αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων και την υπ΄ αριθµ.
30/413/2017 απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  του  ∆ήµου  µε  τις  οποίες  είχε  επίσης
αποφασισθεί η ίδια ως άνω τιµή µονάδος των 120,00 €/τ.µ µε εξώδικο συµβιβασµό.
Οπότε,  η  οφειλή  του  αιτούντος  προς  το  ∆ήµο  Κορινθίων,  θα  ανέρχεται  στο  ποσό  των  έντεκα
χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (δηλ. 95,62 τµ Χ  120,00
€/τµ = 11.474,40 €)
Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης περί του εξώδικου συµβιβασµού για τον καθορισµό
της τιµής µονάδος της µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.4623/2019.

Συνηµµένα: 

− Η µε αριθµ. πρωτ.  31078/2335/12-09-2019 αίτηση του κ. Σταύρου Ασπρούδη του Γεωργίου
και της Ελένης

− H µε  αριθµ.  πρωτ.  9034/19-10-2010  απόφαση  Νοµάρχη  Κορινθίας  (Μεταγραφή  τόµος
567/αριθµός 191 Α'  Υποθηκ. Κορίνθου).

− Αντίγραφο του πίνακα της κυρωµένης διορθωτικής πράξης εφαρµογής

− ∆ιάγραµµα της κυρωµένης πράξης εφαρµογής κλίµακας 1:1000

− Οι  υπ΄  αριθµ.   24/512/2013  και   5/82/2016  αποφάσεις  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου
Κορινθίων

− Η υπ΄ αριθµ.  30/413/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων

      Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, προκειµένου να υποστηριχθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου θα

πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωµοδοτήσει επί της ανωτέρω Αιτήσεως

του κ.Σταύρου Ασπρούδη του Γεωργίου και της Ελένης για εξώδικο συµβιβασµό για τον καθορισµό

τιµής µονάδος της οφειλόµενης εκ µέρους του προς το ∆ήµο µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα

επιφάνειας 95,62 τ.µ, όσον αφορά την αρχική του ιδιοκτησία µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης

0607053 και µε κωδικό αριθµό τελικής ιδιοκτησίας 03 στο Ο.Τ 739 του σχεδίου πόλεως περιοχής

''Μπαθαρίστρα  – ∆έλτα''  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Κορίνθου  του ∆ήµου Κορινθίων µε προτεινόµενη

την  τιµή  των  εκατόν  είκοσι  ευρώ  ανά  τετραγωνικό  µέτρο  (120,00 €/τµ)  και  για  τον  λόγο  αυτόν

προτείνει την δικηγόρο  Κορίνθου κ.Κοκκίνου Παρασκευή.
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     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση

του  Προέδρου  και  της  αρµόδιας  υπηρεσίας,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,του

Ν.3463/2006 και του Ν.4555/2018 όπως ισχύουν, το Νέο Κώδικα ∆ικηγόρων όπως ισχύει, καθώς και

κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νοµοθετική διάταξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο

Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Κοκκίνου Παρασκευή, στην οποία δίνει εντολή να γνωµοδοτήσει προς τον

∆ήµο  Κορινθίων  επί  της  υπ'  αριθµ.  πρωτ.31078/2335/12-09-2019  Αιτήσεως  του  κ.Σταύρου

Ασπρούδη του Γεωργίου και της Ελένης για εξώδικο συµβιβασµό για τον καθορισµό τιµής µονάδος

της  οφειλόµενης  εκ  µέρους  του  προς  το  ∆ήµο  µετατροπής  εισφοράς  γης  σε  χρήµα  επιφάνειας

95,62 τ.µ, όσον αφορά την αρχική του ιδιοκτησία µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης 0607053 και

µε κωδικό αριθµό τελικής ιδιοκτησίας 03 στο Ο.Τ 739 του σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα

– ∆έλτα''  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Κορίνθου  του  ∆ήµου  Κορινθίων  µε  προτεινόµενη  την  τιµή  των

εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο (120,00 €/τµ), όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται

ανωτέρω.   

       Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αµοιβές που προβλέπονται από

τα Παραρτήµατα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ

Α΄208/2013, όπως ισχύει µε τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, αποκλειόµενης

κάθε  αµοιβής,  που  ξεπερνάει  τα  Παραρτήµατα  αυτά,  εκτός  εάν  προβλέπεται  διαφορετικά  µε

απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιπλέον της  προβλεπόµενης  στα εν λόγω Παραρτήµατα

αµοιβής, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της πληρεξούσιου δικηγόρου (ποσό αµοιβής για την εν λόγω

υπόθεση 297,60 €).

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 7/66/2020.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος 31-3-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: Ψ8ΒΝΩΛ7-Χ1Φ


		2020-04-02T11:37:57+0300
	Athens




