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Αριθµός Πρακτικού 35

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  10-07-2020

    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 10η Ιουλίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα 9:00

σε  έκτακτη συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  19083/06-07-2020  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.

     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 κάτωθι  πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Κόλλια  Κων/να,  3)Πούρος  Γεώργιος,  4)Ζαχαριάς

Σπυρίδων, 5) Σταυρέλης Νικόλαος,6)Πλατής Σπυρίδων.

Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος. 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 3  10  η  : Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για  το 8ο θέµα της  ηµερήσιας

διάταξης «Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων, συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών»
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θέτει υπόψιν των µελών της Επιτροπής την υπ'αριθµ.πρωτ.8378/656/24-06-2020 εισήγηση της Υπη-

ρεσίας  Πολεοδοµικών  εφαρµογών και Μελετών  του Τµήµατος Πολεοδοµίας,  της  ∆/νσης  Τεχνικών

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

      ΘΕΜΑ:  “Αίτηµα αποζηµίωσης γης και  επικειµένων  µε συµβιβασµό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας

στο σχέδιο πόλης περιοχής “Αγιαννιώτικα” Κορίνθου”

     Με το αριθµό  8378/956/2020 αίτηµά της η κα Μαρία Σταµάτη του ∆ηµητρίου και της Φωτεινής

συζ. Αντωνίου Βαρθαλίτη ως ιδιοκτήτρια σε ποσοστό 100% του γεωτεµαχίου µε αρ. κτ. 020904α στο

ΟΤ.304α το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Αγιαννιώτικα” ΖΗΤΑ   τον

εξώδικο συµβιβασµό για το δικαίωµα αποζηµίωσης 36,07τµ λόγω ελλείµµατος  γης µε προτεινόµενη

από  µέρους  της  τιµή  αυτή  των  132,30€/τµ καθώς  και  την  αποζηµίωση  των ρυµοτοµούµενων

επικειµένων της ιδιοκτησίας της όπως αυτά καταγράφηκαν στην Μεµονωµένη Πράξη Εφαρµογής η

οποία κυρώθηκε µε την αρ.πρωτ.109921 Απόφαση Νοµάρχη Κορινθίας και στον πίνακα επικειµένων

αυτής.

     Λαµβάνοντας υπ΄όψη α) την µε αρ.πρωτ, 10992 / 22-12-2010 απόφαση Νοµάρχη Κορινθίας µε

την οποία κυρώθηκε η Μεµονωµένη Πράξη Εφαρµογής (Μ.Π.Ε.) του σχεδίου πόλης της Κορίνθου

στην περιοχή “Αγιαννιώτικα” και στην οποία περιλαµβάνονται οι ιδιοκτησίες εκτός των άλλων και του

Ο.Τ.304α και  β)   τον πίνακα Επικειµένων που συνοδεύει την ανωτέρω Μ.Π.Ε.,  γ)  τις υπ' αριθµόν

9/208/2014,  11/231/2014,  10/105/2015,  10/106/2015  προγενέστερες  αποφάσεις  της  Οικονοµικής

Επιτροπής  στις  οποίες  καθορίστηκε  τιµή  απαλλοτρίωσης  στην  ίδια  περιοχή  αυτή  των  132,30€/τµ

καθώς  και  δ)  το  µε  αρ.2  /  2014  πρακτικό  εκτίµησης  αξίας  επικειµένων  των  οικοδοµικών

τετραγώνων που περιλαµβάνονται στην προαναφερθείσα Μ.Π.Ε. από την Επιτροπή Εκτίµησης Αξίας

Ακινήτων του π/δ 5/1986,

     ΚΑΙ επειδή οι προτεινόµενες τιµές µονάδος αποζηµίωσης της αιτούσας είναι σύµφωνες µε αυτές

που καθορίστηκαν στα  προαναφερθέντα (γ) και (δ)  η υπηρεσία µας είναι σύµφωνη ότι ο ∆ήµος θα

πρέπει να αποζηµιώσει την αιτούσα για τη ρυµοτοµούµενη γη µε 36,07τµ x 132,30€/τµ = 4.772,06 €

και τα επικείµενα   σύµφωνα µε τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα µε  2.567,50 € δηλαδή συνολικά µε

7.339,56 €  

επικείµενα ιδιοκτησίας µε αρ.κτ. 020904

Είδος Ποσότητα Κατάστασ
η

Τιµή 
Μονάδος

Σύνολο € 
ανά είδος

Ποσοστό 
συνιδιοκτησίας

Σύνολο 
ανά 
ποσοστό

Μανδρότοιχος µε 
κάγκελα

23,30µ.µ. ΑΡΙΣΤΗ 55 €/µµ 1281,5 100,00% 2.567,50
€

Πόρτα µεταλλική 1,00 x
1,80

ΑΡΙΣΤΗ 70  €/τµ 126

Πόρτα γκαράζ 
µεταλλική 
ολόσωµη

3,00 x
2,00

ΑΡΙΣΤΗ 70  €/τµ 420

ΕΛΙΑ 3 ΜΕΓΑΛΗ 210  €/τεµ 630
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ΛΕΜΟΝΙΑ 1 ΜΕΓΑΛΗ 110  €/τεµ 110

Με την παρούσα σας αποστέλλουµε τα κάτωθι συνηµµένα έγγραφα για τον ορισµό δικηγόρου ώστε να

γνωµοδοτήσει ως προς τον εξώδικο συµβιβασµό και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις.

Συνηµµένα:
1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθµ 8378 / 956 / 2020 της κα Μαρία Σταµάτη
2. Φωτ/φο της  µε  αρ.πρωτ, 10992 / 22-12-2010 απόφασης Νοµάρχη Κορινθίας µε την οποία

κυρώθηκε η ΜΠΕ και για το ΟΤ 304α
3. Φωτ/φο αποσπάσµατος Πίνακα & ∆ιαγράµµατος του ΟΤ 304α της ανωτέρω κυρωµένης ΜΠΕ
4. Φωτ/φο Πίνακα Επικειµένων της ανωτέρω κυρωµένης ΜΠΕ
5. Φωτ/φο των  υπ' αριθµόν  9/208/2014, 11/231/2014, 10/105/2015, 10/106/2015  αποφάσεων

της Οικονοµικής Επιτροπής
6. Φωτ/φο  Απόσπασµα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίµησης αξίας επικειµένων 2/2014

      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

της κ.Μαρίας Σταµάτη του ∆ηµητρίου και της Φωτεινής συζ. Αντωνίου Βαρθαλίτη ως ιδιοκτήτριας σε

ποσοστό 100% του γεωτεµαχίου  µε αρ. κτ. 020904α στο ΟΤ.304α το οποίο  βρίσκεται στο σχέδιο

πόλης  της  Κορίνθου  στην  περιοχή  “Αγιαννιώτικα”  για  εξώδικο  συµβιβασµό για  το  δικαίωµα

αποζηµίωσης  36,07τµ  λόγω  ελλείµµατος  γης  µε  προτεινόµενη  από  µέρους  της  τιµή  αυτή  των

132,30€/τµ  καθώς  και  την  αποζηµίωση  των  ρυµοτοµούµενων  επικειµένων  της  ιδιοκτησίας  της  µε

προτεινόµενες  τις  τιµές  που  καθορίστηκαν  µε  το  υπ'αριθµ.2/2014  Πρακτικό  εκτίµησης  αξίας

επικειµένων  της   Επιτροπής  Εκτίµησης  Αξίας  Ακινήτων  του  Π.∆.5/1986.  Για  τον  λόγο  δε  αυτόν,

προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Κεφάλα Μαρία.

     Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και Πολεοδοµίας,  το  άρθρο  72 του  Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε  και ισχύει,  τις  διατάξεις

του άρθρου 174  του Ν.3463/06  του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων όπως ισχύει, τις διατάξεις 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, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου

κ.Κεφάλα Μαρία  στην οποία  δίνει εντολή να γνωµοδοτήσει προς  τον ∆ήµο Κορινθίων  επί της  υπ'

αριθµ. πρωτ. 8378/956/2020 Αιτήσεως  της κ.Μαρίας Σταµάτη του ∆ηµητρίου και της Φωτεινής συζ.

Αντωνίου  Βαρθαλίτη  ως ιδιοκτήτριας  σε ποσοστό 100% του  γεωτεµαχίου  µε  αρ. κτ. 020904α στο

ΟΤ.304α το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Αγιαννιώτικα” για  εξώδικο

συµβιβασµό  για  το  δικαίωµα  αποζηµίωσης  36,07τµ  λόγω  ελλείµµατος  γης  µε  προτεινόµενη  από

µέρους της την τιµή των 132,30€/τµ καθώς και για την αποζηµίωση των ρυµοτοµούµενων επικειµένων

της ιδιοκτησίας µε προτεινόµενες τις τιµές που καθορίστηκαν µε το υπ'αριθµ.2/2014 πρακτικό εκτίµη-
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σης αξίας επικειµένων της  Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων του Π.∆.5/1986, όπως ακριβώς και

αναλυτικά περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσης.

      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 (ποσό αµοιβής για την εν λόγω υπόθεση : 198,40 €).

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 35/3  10  /2020.

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  29-07-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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