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Αριθµός Πρακτικού 39

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  04-08-2020

    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 4η Αυγούστου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα  9:00 σε

τακτική συvεδρίαση  και ύστερα από τηv υπ'  αριθµ.22073/31-07-2020 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 επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

   Α π ό ν τ ε ς 

1) Πνευµατικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου Θέµατος Ηµερησίας ∆ιάταξης),

2) Ταγαράς Βασίλειος  (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου Θέµατος Ηµερησίας ∆ιάταξης).

 

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ 34  4  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 15ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Επί ειση-

γήσεως περί εξώδικου συµβιβασµού για τον καθορισµό τιµής µονάδας της µετατροπής ει-
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σφοράς γης σε χρήµα της τελικής ιδιοκτησίας µε κωδικό αριθµό 08 στο Ο.Τ 304 του σχεδίου

πόλεως περιοχής «Αγιαννιώτικα» Κοινότητας Κορίνθου του ∆ήµου Κορινθίων» θέτει υπ' όψιν

των  µελών  την  µε   αριθµ.  πρωτ.10640/753/08-04-2020 εισήγηση  της  Υπηρεσίας  Πολεοδοµικών

εφαρµογών και µελετών του Τµήµατος Πολεοδοµίας, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου

Κορινθίων,  η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Εξώδικος  συµβιβασµός  για  τον  καθορισµό  τιµής  µονάδος   της   µετατροπής
εισφοράς  γης  σε  χρήµα  της  τελικής  ιδιοκτησίας  µε  κωδικό  αριθµό  08  στο  Ο.Τ  304 του
σχεδίου πόλεως περιοχής ''ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ''  Κοινότητας Κορίνθου του ∆ήµου Κορινθίων».

Σχετ: Η µε αριθµ. πρωτ. 9571/679/20-03-2020 αίτηση της κας Μαρίας Σταµάτη του Αναστασίου και
της Αναστασίας σύζ. Κυριακούλη Καριπίδη.

Η  πολεοδοµική  µελέτη  της  περιοχής  ''Αγιαννιώτικα''  έχει  εγκριθεί  µε  το  Π.∆  17-8-1989  ΦΕΚ
602/∆/1989,  όπως  τροποποιήθηκε  µε  την  264/19-01-2009 απόφαση  Νοµάρχη  Κορινθίας  (ΦΕΚ
41/ΑΑΠ/2009) και την 6702/28-07-2010 απόφαση Νοµάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 326/ΑΑΠ/2010)  

Με την αριθµ. πρωτ.  10992/22-12-2010 απόφαση Νοµάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή: τόµος 573 /
αριθµός  47  Α΄  Υποθηκοφυλακείου  Κορίνθου),  κυρώθηκε  η  Μεµονωµένη  Πράξη  Εφαρµογής
(πίνακες  πράξης  εφαρµογής,  πίνακες  αναλογισµού,  διαγράµµατα  και  πίνακας  επικειµένων)  στα
Ο.Τ  304,304α,320,322,323,324,325,340  &  Κ.Χ  317,319,339  της  εγκεκριµένης  πολεοδοµικής
µελέτης περιοχής ‘’Αγιαννιώτικα’’ Κοινότητας Κορίνθου του ∆ήµου Κορινθίων.

Σύµφωνα µε τους πίνακες της κυρωµένης Μεµονωµένης Πράξης Εφαρµογής, η κα Μαρία Σταµάτη
του Αναστασίου και της Αναστασίας σύζ. Κυριακούλη Καριπίδη φέρεται ως ιδιοκτήτρια της τελικής
ιδιοκτησίας µε κωδικό αριθµό 08 στο Ο.Τ 304 επιφάνειας 421,93 τ.µ και οφείλει στο ∆ήµο για αυτήν
µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα επιφάνειας 20,05 τ.µ ως αναγράφεται στις στήλες 47 και 49 του
πίνακα Π.Ε

Η κα Μαρία Σταµάτη του Αναστασίου και της Αναστασίας σύζ. Κυριακούλη Καριπίδη, υπέβαλε τη µε
αριθµ. πρωτ. 9571/679/20-03-2020 αίτησή της µε την οποία ζητά τον εξώδικο συµβιβασµό για τον
καθορισµό της τιµής µονάδος της ως άνω οφειλόµενης µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα.

Μέχρι σήµερα, ο ∆ήµος δεν έχει λάβει απόφαση περί εξώδικου συµβιβασµού για οφειλόµενη από
ιδιοκτήτη µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα, αλλά έχει λάβει αποφάσεις εξώδικου συµβιβασµού
για αποζηµιώσεις απαλλοτριώσεων στην περιοχή αυτή µε τιµή µονάδος 132,30 €/τ.µ (αποφάσεις
της  Οικονοµικής  Επιτροπής  του  ∆ήµου  µε  αριθµούς  10/105/2015,   10/106/2015  και  απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αριθµό 17/350/2017).

Σηµειώνεται,  ότι  µε  την  ίδια  τιµή  µονάδος  των  132,30  €/τ.µ  έχει  επιβληθεί  στην  αιτούσα  η
οφειλόµενη εκ µέρους της εισφορά σε χρήµα συνολικής επιφάνειας  35,29 τ.µ προς το ∆ήµο για την
τελική της ιδιοκτησία.

Σε περίπτωση, λοιπόν, αποδοχής του αιτήµατος εξώδικου συµβιβασµού, η οφειλή της µετατροπής
εισφοράς  γης  σε  χρήµα  εκ  µέρους  της  ιδιοκτήτριας  θα  ανέρχεται  σε  2.652,62 € (δύο  χιλιάδες
εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και εξήντα δύο λεπτά).

Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης περί του αιτούµενου εξώδικου συµβιβασµού για τον
καθορισµό  της  τιµής  µονάδος  της  µετατροπής  εισφοράς  γης  σε  χρήµα  που  οφείλεται  από  την
ιδιοκτήτρια  στον  ∆ήµο,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010  όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.4623/2019.

       Συνηµµένα σας αποστέλλουµε:

1. Τη µε αριθµ. πρωτ. . 9571/679/20-03-2020 αίτηση της κας Μαρίας Σταµάτη του Αναστασίου
και της Αναστασίας σύζ. Κυριακούλη Καριπίδη 
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2. Τη  µε  αριθµ  πρωτ.  10992/22-12-2010  απόφαση  Νοµάρχη  Κορινθίας  περί  κύρωσης
Μεµονωµένη  Πράξη  Εφαρµογής  στα  Ο.Τ  304,304α,320,322,323,324,325,340  &  Κ.Χ
317,319,339 της εγκεκριµένης πολεοδοµικής µελέτης περιοχής ‘’Αγιαννιώτικα’’

3. Τον πίνακα της κυρωµένης Μεµονωµένης πράξης εφαρµογής στο Ο.Τ 304.
4. Απόσπασµα του διαγράµµατος της κυρωµένης Μεµονωµένης πράξης εφαρµογής κλίµακας

1:500

    Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  υπενθυµίζει  στην  Οικονοµική  Επιτροπή  την  υπ'  αριθµ.31/271/2020

απόφασή της, µε την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου η κ.Κεφάλα Μαρία  προ-

κειµένου να γνωµοδοτήσει επί του ως άνω αιτήµατος και θέτει υπ' όψιν των µελών την από 15-07-

2020 (υπ'  αριθµ.πρωτ. Εισερχ.20591/17-07-2020)  γνωµοδότηση  της  πληρεξουσίας  δικηγόρου, µε

την οποία εισηγείται : 

    “την επίτευξη εξωδικαστικού συµβιβασµού επί του ανωτέρω θέµατος ληφθέντος σοβαρώς υπ’

όψιν ότι η τιµή µονάδος αποζηµίωσης της οφειλοµένης από την αιτούσα εισφοράς γης σε χρήµα,

όπως έχει καθορισθεί µε το υπ'αριθµ.πρωτ.10640/753/08-04-2020 έγγραφο του Τµήµατος Πολεο-

δοµίας -Υπηρεσία Πολεοδοµίας Εφαρµογών και Μελετών, ταυτίζεται και γίνεται αποδεκτή παρά της

δικαιούχου-αιτούσης ανεπιφυλάκτως, στοχεύοντας ούτω πως στην αποφυγή του κινδύνου της οι-

κονοµικής επιβάρυνσης του ∆ήµου σε περίπτωση δικαστικής διενέξεως µε δικαστικά έξοδα, δικα-

στικές δαπάνες και τόκους.”

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να αποδεχτεί το αίτηµα

της κ.Μαρίας Σταµάτη του Αναστασίου και της Αναστασίας συζ. Κυριακούλη Καριπίδη περί Εξώδικου

συµβιβασµού για τον καθορισµό τιµής µονάδος της µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα επιφάνειας

20,05 τ.µ  της τελικής ιδιοκτησίας µε κωδικό αριθµό 08 στο Ο.Τ 304 του σχεδίου πόλεως περιοχής

''ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ''  Κοινότητας Κορίνθου του ∆ήµου Κορινθίων, την οποία η ανωτέρω οφείλει στον

∆ήµο,  µε προτεινόµενη την τιµή µονάδος των 132,30 τ.µ., σύµφωνα µε την ανωτέρω γνωµοδότηση

της δικηγόρου κ.Κεφάλα Μαρίας.

     Η  Οικονοµική  Επιτροπή  κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  και  έχοντας  υπ'  όψιν  την  ανωτέρω

εισήγηση  του  Προέδρου,  την  ως  άνω  σχετική  εισήγηση  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και

Πολεοδοµίας  του  ∆ήµου  και  τα  συνηµµένα  αυτής  έγγραφα,  την  υπ'αριθµ.31/271/2020  απόφαση

Οικονοµικής  Επιτροπής,  την  από  15-07-2020  (υπ'  αριθµ.  πρωτ.  Εισερχ.20591/17-07-2020)

γνωµοδότηση  της  πληρεξούσιας  δικηγόρου  κ.Κεφάλα  Μαρίας, τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του

Ν.3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκαν  και  ισχύουν,  καθώς  και  κάθε  άλλη  ισχύουσα  σχετική

νοµοθετική διάταξη  

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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         Α.- Τον εξώδικο συµβιβασµό κατόπιν της υπ' αριθµ. πρωτ.9571/679/20-03-2020 Αιτήσεως

της  κ.Μαρίας  Σταµάτη  του  Αναστασίου  και  της  Αναστασίας  σύζ.  Κυριακούλη  Καριπίδη  για  τον

καθορισµό τιµής µονάδος της µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα επιφάνειας 20,05 τ.µ  της τελικής

ιδιοκτησίας  µε  κωδικό  αριθµό  08  στο  Ο.Τ  304 του  σχεδίου  πόλεως  περιοχής  ''ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ''

Κοινότητας Κορίνθου του ∆ήµου Κορινθίων, την οποία η ανωτέρω  οφείλει στον ∆ήµο,  µε την τιµή

µονάδος  των  εκατόν  τριάντα  δύο  ευρώ  και  τριάντα  λεπτών  του  ευρώ  ανά   τ.µ.  (132,30€/τ.µ.),

σύµφωνα  µε την από 15-07-2020 (υπ'  αριθµ. πρωτ.  Εισερχ.20591/17-07-2020)  γνωµοδότηση  της

πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Κεφάλα Μαρίας.    

Συγκεκριµένα,  η ανωτέρω οφειλή της µετατροπής  εισφοράς  γης σε χρήµα εκ µέρους της

ιδιοκτήτριας θα ανέλθει στο ποσό των  δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα δύο

λεπτών  (2.652,62 € =  20,05 τ.µ.  Χ  132,30  €/τ.µ.)  όπως  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρεται  στο

ιστορικό της παρούσης.

        Β.- Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Κορινθίων  για  την  υπογραφή  των απαιτούµενων για  τον

εξώδικο συµβιβασµό εγγράφων.

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

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 39/34  4  /2020.-  

                                                                    Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 09-09-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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