
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 43

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  14-9-2020

    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  14η Σεπτεµβρίου  2020,  ηµέρα  της  εβδoµάδας  ∆ευτέρα και  ώρα

12:00  π.µ.  σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  27011/10-09-2020

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)Πούρος  Γεώργιος, Προεδρεύων,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5), Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος,  2)Ταγαράς Βασίλειος.

      Λόγω απουσίας του Προέδρου, κ.Νανόπουλου Βασιλείου,  στην σηµερινή συνεδρίαση προεδρεύει

ο  Αντιπρόεδρος  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  κ.Πούρος  Γεώργιος,  σύµφωνα  µε  την  υπ'αριθµ.

33/270/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής.

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

ΑΔΑ: Ω2ΥΥΩΛ7-Λ94



       ΑΠΟΦΑΣΗ    40  6  η  : Ο Προεδρεύων εισηγούµενος  τo 11ο θέµα της  ηµερήσιας  διάταξης  «Επί

εισηγήσεως περί εξώδικου συµβιβασµού για τον καθορισµό τιµής µονάδας αποζηµίωσης γης

και επικειµένων, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρα – ∆έλτα Κορίνθου

(Γκότσης  ∆ηµήτριος)» θέτει  υπ'όψιν  των  µελών  την υπ'  αριθµ.  πρωτ.2026/119/05-02-2020

εισήγηση  της  Υπηρεσίας  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 Μπαθαρίστρα – ∆έλτα Κορίνθου”

Με το αριθµό 2026/ 119 /2020 αίτηµά του ο ∆ηµήτριος Γκότσης του Μιχαήλ και της Βασιλικής, ως
ιδιοκτήτης σε ποσοστό 100% του µε αρ. κτ. 0512076 στα ΟΤ 661 και ΚΦ 656 του σχεδίου πόλης της
Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – ∆έλτα”
ΖΗΤΑ   τον εξώδικο συµβιβασµό:
α) για  το  δικαίωµα  αποζηµίωση  γης λόγω  υπέρµετρης  ρυµοτόµησης  για  62,99 τµ,  όπως
καταγράφεται  στην  κυρωµένη Πράξη  Εφαρµογής  του  σχεδίου  πόλης  (Π.Ε.),  µε τιµή  τετραγωνικού
µέτρου 120  €  /τµ.
β) για  την  αποζηµίωσή  των  ρυµοτοµούµενων  επικειµένων της  ιδιοκτησίας  του  όπως  αυτά
καταγράφηκαν  στον  κυρωµένο  πίνακα  επικειµένων  και  σύµφωνα  µε  τις  τιµές  µονάδας  που
καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίµησης αξίας Επικειµένων του
σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – ∆έλτα” µε αρ. 1/2013.

Σηµειώνουµε ότι ο αιτών είναι ιδιοκτήτης και του µε αρ. κτ. 0515015 σε ποσοστό 70%, που βρίσκεται
στο ΟΤ  602 στην ίδια περιοχή Πολεοδοµικής Μελέτης (ΠΜ), εκ του οποίου οικοπέδου προκύπτει η
αναγραφόµενη στις στήλες (18) και (48), των πινάκων του ΟΤ602 της Π.Ε., υποχρέωση αυτού για
0,46τµ λόγω ρυµοτόµησης. Αυτή η οφειλή αφορά ιδιοκτησία στο πυκνοδοµηµένο τµήµα και µάλιστα
όχι προς τον ∆ήµο και κατά συνέπεια δεν αποτελεί αντικείµενο στην παρούσα.   

ΤΩΡΑ και α) µετά την µε αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νοµάρχη Κορινθίας µε την οποία κυρώθηκε η
Π.Ε. και β) κατόπιν της  µε αρ. 66264 / 6-12-2012 απόφασης του  Περιφερειάρχη Πελοποννήσου µε
την οποία κυρώθηκαν οι Πίνακες Επικειµένων της Π.Ε.
ΚΑΙ επειδή οι προτεινόµενες τιµές µονάδος αποζηµίωσης τόσο για τη γη όσο και για τα επικείµενα είναι
σύµφωνες οι µεν πρώτες (αξίες γης) µε αυτές που καθόρισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις 512 / 2013
και 82 / 2016 αποφάσεις του και οι µεν δεύτερες (αξίες επικειµένων) µε αυτές που καθορίστηκαν µε το
Πρακτικό  1/  2013  της  αρµόδιας  Επιτροπής  εκτίµησης  αξίας  επικειµένων,  η  υπηρεσία  µας  είναι
σύµφωνη ότι ο ∆ήµος θα πρέπει να αποζηµιώσει τον αιτών µε τις προτεινόµενες από αυτόν τιµές
µονάδος.
Έτσι οι αποζηµιώσεις υπολογίζονται ως εξής:
α) για το έλλειµµα γης 62,99τµ * 120€/τµ= 7.558,80 €
β) για τα επικείµενα όπως υπολογίζεται στον παρακάτω Πίνακα 110€+40€+405€= 555,00 €

επικείµενα ιδιοκτησίας µε αρ.κτ. 0512076 (ΟΤ 661, ΚΦ656)

Είδος Ποσότητα Κατάσταση Τιµή 
Μονάδος

Σύνολο € 
ανά είδος

Σύνολο 
ιδιοκτησίας

Ποσοστό 
συνιδιοκτησί
ας

Σύνολο 
ανά 
ποσοστό

ΛΕΜΟΝΙΑ 1 ΜΕΓΑΛΗ 110 €/τεµ 110,00 €

555,00
100% 555,00€

ΣΥΚΙΑ 1 ΜΙΚΡΗ 40 €/τεµ 40,00 €

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 30,00 µ.µ. - 13,50  €/µµ 405,00 €

Συνολικά  η  αποζηµίωσή  του  αιτούντα  αυτής  και  βάση  των  ανωτέρω  θα  πρέπει  να  ανέλθει  σε
(7.558,80+555,00) 8.113,80 €.

ΑΔΑ: Ω2ΥΥΩΛ7-Λ94



Με την παρούσα σας αποστέλλουµε τα κάτωθι συνηµµένα έγγραφα για τον ορισµό δικηγόρου ώστε να
γνωµοδοτήσει για τον εξώδικο συµβιβασµό καθορισµού τιµής µονάδος γης και επικειµένων και τις εν
συνεχεία δικές σας αποφάσεις.

Συνηµµένα:
1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθµ 2026 / 119 / 2020 αίτηση ∆ηµητρίου Γκότση
2. Φωτ/φο Πινάκων Επικειµένων κυρωµένων µε την 66264/2012 Απ.Περιφ.Πελ.
3. Φωτ/φο ∆ιαγραµµάτων της κυρωµένης Π.Ε. µε την 3920/2009 Απ.Νοµ.Κορ.

4. Φωτ/φο Απόσπασµα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίµησης αξίας επικειµένων 1/2013

5. Φωτ/φο Απόφαση καθορισµού αξίας ακινήτων ∆.Σ. Κορινθίων 512/2013 & 82 /2 016

     Ακολούθως ο Προεδρεύων υπενθυµίζει στην Οικονοµική Επιτροπή την υπ' αριθµ.33/291/2020

απόφασή της, µε την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου ο δικηγόρος Κορίνθου κ.

Ζαρρής Χρήστος  προκειµένου  να γνωµοδοτήσει επί του ως άνω αιτήµατος και θέτει υπ' όψιν των

µελών  την  από  28-08-2020  (υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ.27078/11-09-2020)  σχετική  γνωµοδότηση  του

πληρεξουσίου δικηγόρου, σύµφωνα µε την οποία : 

    “Λαµβάνοντας  υπ'όψιν  την  υπ'αριθµ.24/512/13-11-2013  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου
Κορινθίων,  η  οποία  καθόρισε  την  τιµή  στο  ίδιο  ποσό  των  120,00€ ανά  τ.µ.  και  τις  µέχρι  σήµερα
υψηλότερες  προσωρινές  τιµές  µονάδος  στο  ποσό  των  200,00€  -  215,00€  που  καθορίζουν  τα
Μονοµελή  Πρωτοδικεία  Κορίνθου  µε  την  ειδική  διαδικασία  των  απαλλοτριώσεων  (βλ.  ενδεικτικά
αποφάσεις 33/2013, 101/2013), όσον αφορά στην αξία εδάφους ανά τετραγωνικό µέτρο για την εν
λόγω  περιοχή  “Μπαθαρίστρα-∆έλτα  Κορίνθου”  και  λαµβανοµένης  υπ'όψιν  και  της  µεταγενέστερης
υπ'αριθµ.5/82/16-03-2016 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Κορινθίων, η οποία εµµένει  στην
τιµή  των  120,00€/τµ  καθώς  επίσης  και  της  συνεχιζόµενης  παγκόσµιας  οικονοµικής  κρίσης,
γνωµοδοτώ ότι  η  προτεινόµενη  τιµή  των 120,00€/τµ από  τον  αιτούντα  ∆ηµήτριο  Γκότση  είναι  η
προσήκουσα,  ανταποκρίνεται  στην  πραγµατικότητα,  είναι  η  πλέον  συµφέρουσα  και  ταυτόσηµη µε
εκείνη που έχει λάβει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις και ουδόλως θίγουσα τα
συµφέροντα  του  ∆ήµου.  Τα  αυτά  ισχύουν  και  για  τις  τιµές  των  επικειµένων  που  καθόρισε  το
υπ'αριθµ.1/56046/10-10-2013  Πρακτικό  της  αρµόδιας  Επιτροπής  Εκτίµησης  Επικειµένων  του  Π∆
5/1986.
    Τυχόν δικαστικός προσδιορισµός της αποζηµίωσης δεν ενδείκνυται καθώς θα επιφέρει περαιτέρω
έξοδα για το ∆ήµο και περισσότερη ταλαιπωρία για τις υπηρεσίες του. Εξάλλου ο αιτών συναινεί στην
άνω τιµή αποζηµιώσεως.”   

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

αίτηµα  του  κ.∆ηµητρίου   Γκότση  του  Μιχαήλ  για  εξώδικο συµβιβασµό  που αφορά  :  α) δικαίωµα

αποζηµίωσης  γης  λόγω  υπέρµετρης  ρυµοτόµησης  για  62,99  τµ,  µε  προτεινόµενη  την  τιµή  των

120€/τ.µ.,  και  β)  αποζηµίωση  των  ρυµοτοµούµενων  επικειµένων  της  εν  λόγω  ιδιοκτησίας  µε

προτεινόµενες  τις  τιµές  των  επικειµένων  που  καθορίστηκαν  από  το  υπ'αριθµ.1/56046/10-10-2013

Πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής Εκτίµησης Επικειµένων του Π.∆. 5/1986,  σύµφωνα µε την σχετική

γνωµοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου κ.Ζαρρή Χρήστου.

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

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

Πολεοδοµίας  του  ∆ήµου  και  τα  συνηµµένα  αυτής  έγγραφα,  την  υπ'αριθµ.33/291/2020  απόφαση

Οικονοµικής  Επιτροπής,  την  από  28-08-2020  (υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ.27078/11-09-2020)  σχετική

γνωµοδότηση  του  πληρεξουσίου  δικηγόρου  κ.Ζαρρή   Χρήστου,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72 του

ΑΔΑ: Ω2ΥΥΩΛ7-Λ94



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

νοµοθετική διάταξη  

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

       Α.- Τον εξώδικο συµβιβασµό κατόπιν  της υπ' αριθµ.  πρωτ.  2026/ 119 /2020 αιτήσεως του

κ.∆ηµητρίου Γκότση  του Μιχαήλ και της Βασιλικής, ως ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% του µε αρ. κτ.

0512076  οικοπέδου  στα  ΟΤ  661 και  ΚΦ  656 του  σχεδίου  πόλης  της  Κορίνθου  στην  περιοχή

“Μπαθαρίστρα – ∆έλτα”, που αφορά : 

    α)  δικαίωµα  αποζηµίωσης  γης  λόγω  υπέρµετρης  ρυµοτόµησης  για  62,99  τ.µ.,  όπως

καταγράφεται  στην  κυρωµένη  Πράξη  Εφαρµογής  του  σχεδίου  πόλης  (Π.Ε.),  µε  την  τιµή  των

120€/τ.µ., και 

       β) δικαίωµα αποζηµίωσης των ρυµοτοµούµενων επικειµένων της εν λόγω ιδιοκτησίας όπως

αυτά  καταγράφηκαν  στον  κυρωµένο  Πίνακα  επικειµένων,  µε  τιµές  µονάδας  αυτές  που

καθορίστηκαν από την Επιτροπή του Π.∆.5/1986 στο Πρακτικό Εκτίµησης αξίας Επικειµένων του

σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – ∆έλτα” µε αρ. 1/2013,  σύµφωνα µε την από 28-08-2020

(υπ'αριθµ.  πρωτ.εισερχ.27078/11-09-2020)  σχετική  γνωµοδότηση  του  πληρεξουσίου  δικηγόρου

κ.Ζαρρή  Χρήστου.

       Ως εκ τούτου, η αποζηµίωση από τον ∆ήµο Κορινθίων προς τον αιτούντα, θα διαµορφωθεί ως

εξής :

        α) εκ του  δικαιώµατος αποζηµίωσης γης λόγω υπέρµετρης ρυµοτόµησης για 62,99 τ.µ., η

αποζηµίωση θα ανέλθει στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα

λεπτών (62,99 τ.µ.Χ120€/τ.µ.= 7.558,80 €) και 

     β)  εκ  του  δικαιώµατος  αποζηµίωσης  των  ρυµοτοµούµενων  επικειµένων  της  εν  λόγω

ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα :   

επικείµενα ιδιοκτησίας µε αρ.κτ. 0512076 (ΟΤ 661, ΚΦ656)

Είδος Ποσότητα Κατάσταση Τιµή 
Μονάδος

Σύνολο € 
ανά είδος

Σύνολο 
ιδιοκτησίας

Ποσοστό 
συνιδιοκτησί
ας

Σύνολο 
ανά 
ποσοστό

ΛΕΜΟΝΙΑ 1 ΜΕΓΑΛΗ 110 €/τεµ 110,00 €

555,00
100% 555,00€

ΣΥΚΙΑ 1 ΜΙΚΡΗ 40 €/τεµ 40,00 €

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 30,00 µ.µ. - 13,50  €/µµ 405,00 €

     Ήτοι, η αποζηµίωση για τα επικείµενα θα ανέλθει στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα πέντε

ευρώ.

      Τέλος,   συνολικά  η  αποζηµίωση   λόγω απαλλοτρίωσης  γης και επικειµένων, του αιτούντα

κ.∆ηµητρίου Γκότση  του Μιχαήλ και της Βασιλικής, ως ιδιοκτήτη  σε ποσοστό 100% του µε αρ. κτ.

0512076  οικοπέδου  στα  ΟΤ  661  και  ΚΦ  656 του  σχεδίου  πόλης  της  Κορίνθου  στην  περιοχή

“Μπαθαρίστρα – ∆έλτα” του ∆ήµου Κορινθίων,  θα  ανέλθει στο  ποσό  των  οκτώ  χιλιάδων  εκατόν

δεκατριών ευρώ και ογδόντα λεπτών  (7.558,80 € (γη) + 555,00 € (επικείµενα) = 8.113,80 €), όπως

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω. 
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        Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δηµοτικό προϋπολογισµό έτους 2020 στον Κ.Α. 30/7111.0003

µε τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.347.422,52€.

       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 43/40  6  /2020.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,   22-09-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                                                                         
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