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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  28-9-2020

    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 28η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9:00

σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv υπ'  αριθµ.  πρωτ.  28704/24-9-2020 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.

Στη 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 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)Κόλλια  Κωνσταντίνα,

4)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος. 

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

     ΑΠΟΦΑΣΗ  4  4  1  η  : Ο  Πρόεδρος  εισηγούµενος  τo  24ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης  «Επί

εισηγήσεως  περί  εξώδικου  συµβιβασµού  για  τον  καθορισµό  τιµής  µονάδας αποζηµίωσης,
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λόγω ρυµοτόµησης και των επικειµένων, για την ιδιοκτησία της φερόµενης ιδιοκτησίας κας

Φωτεινής-Εµιλίας  Βενετσάνου  µε  κωδικό  κτηµατογράφησης  0520017  στο  Ο.Τ.  638  του

εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-∆έλτα» του ∆ήµου Κορινθίων» θέτει

υπ'όψιν  των  µελών  την υπ'  αριθµ.  πρωτ.  37504/2761/23-10-2019  εισήγηση  της  Υπηρεσίας

Πολεοδοµικών  Εφαρµογών  και  Μελετών  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδοµίας  του

∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ''Εξώδικος συµβιβασµός για τον καθορισµό τιµής µονάδος της αποζηµίωσης λόγω
ρυµοτόµησης  και  των  επικειµένων,  για  την  ιδιοκτησία  της  φερόµενης  ιδιοκτήτριας  κας
Φωτεινής–Εµιλίας  Βενετσάνου  µε  κωδικό  κτηµατογράφησης  0520017  στο  Ο.Τ  638  του
εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα – ∆έλτα'' του ∆ήµου Κορινθίων''

Η  κα  Φωτεινή–Εµιλία  Βενετσάνου  του  ∆ηµητρίου  και  της  Χάριετ-Μαρίας  µε  την  αριθµ.  πρωτ.
31622/2368/13-09-2019 αίτησή  της,  ζητά  τον  εξώδικο  συµβιβασµό  για  τον  καθορισµό  τιµής
µονάδος της αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας και της αποζηµίωσης των επικειµένων, ως φερόµενη
ιδιοκτήτρια της αρχικής ιδιοκτησίας µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης 0520017 στο Ο.Τ 638 που
φέρει ΚΑΕΚ 280554806016/0/0 και µε κωδικό αριθµό τελικής ιδιοκτησίας 06 στο ίδιο Ο.Τ, σύµφωνα
µε την πράξη εφαρµογής του εγκεκριµένου σχεδίου  πόλεως περιοχής  ''Μπαθαρίστρα – ∆έλτα''
∆ήµου Κορινθίων.

Η  πράξη  εφαρµογής  έχει  κυρωθεί  µε  την  αριθµ.  πρωτ.  3920/15-05-2009 απόφαση  Νοµάρχη
Κορινθίας  (Μεταγραφή:  τόµος  563  /αριθµός  493  Α΄  Υποθηκοφυλακείου  Κορίνθου),  όπως
διορθώθηκε  για  το  1/2  ποσοστό  εξ΄  αδιαιρέτου  της  εν  λόγω  ιδιοκτησίας  µε  την  αριθµ.  πρωτ.
9855/07-12-2010 απόφαση  Νοµάρχη  Κορινθίας  (Μεταγραφή:  τόµος  568  /αριθµός  432  Α΄
Υποθηκοφυλακείου  Κορίνθου)  και  ο  πίνακας  επικειµένων  έχει  κυρωθεί  µε  την  αριθµ.  πρωτ.
66264/06-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Συγκεκριµένα,  αιτείται  τον  καθορισµό  τιµής  µονάδος  του  δικαιώµατος  αποζηµίωσής  της  από  το
∆ήµο Κορινθίων για τα κάτωθι:
α) για αποζηµίωση γης λόγω ρυµοτοµίας επιφάνειας 15,76 τ.µ σύµφωνα µε τον κυρωµένο και
διορθωµένο πίνακα πράξης εφαρµογής, µε τιµή µονάδος  εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό
µέτρο (120,00 €/τµ) αποδεχόµενη την υπ΄ αριθµ.  5/82/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κορινθίων. 
∆ηλαδή, η  αποζηµίωση λόγω ρυµοτοµίας θα ανέρχεται σε 15,76 τµ Χ 120,00 €/τ.µ =  1.891,20 €
(χίλια οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά).

β)  για  αποζηµίωση  των  απαλλοτριωτέων  επικειµένων  σύµφωνα  µε  τον  κυρωµένο  πίνακα
επικειµένων, µε τις τιµές µονάδος του αριθµ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικού εκτίµησης αξίας
επικειµένων πολεοδοµικής ενότητας Μπαθαρίστρα – ∆έλτα της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆
5/1986, ήτοι: 

− 4 µεγάλα καλωπιστικά  µε τιµή µονάδος δεκαπέντε ευρώ το τεµάχιο (15,00 €/τεµ), δηλαδή
4 τεµ. Χ 15,00 €/τεµ. = 60,00 €

− 3 µικρές µουριές  µε τιµή µονάδος τριάντα ευρώ το τεµάχιο (30,00 €/τεµ), δηλαδή 3 τεµ. Χ
30,00 €/τεµ. = 90,00 €

− 1 µικρή λεµονιά  µε τιµή µονάδος πενήντα πέντε ευρώ το τεµάχιο (55,00 €/τεµ), δηλαδή 1
τεµ. Χ 55,00 €/τεµ. = 55,00 €

− µάντρα 2,72 κ.µ µε τιµή µονάδος ενενήντα πέντε ευρώ το τεµάχιο  (95,00 €/κ.µ), δηλαδή
2,72 κ.µ Χ 95,00 €/κ.µ. = 258,40 €

− κάγκελα 13,60 τ.µ µε τιµή  µονάδος πενήντα ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο (50,00 €/τ.µ),
δηλαδή 13,60 τ.µ. Χ 50,00 €/τ.µ. = 680,00€

∆ηλαδή, η  αποζηµίωση επικειµένων θα ανέρχεται σε 1.143,40 € (χίλια εκατόν σαράντα τρία ευρώ
και σαράντα λεπτά). 
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Επισηµαίνουµε ότι αφενός µεν στην Πράξη Εφαρµογής αναφέρονται ως συνιδιοκτήτες του εν λόγω
ακινήτου ο κ. Ιωάννης Βενετσάνος του ∆ηµητρίου και της Γεωργίας και η κα Φωτεινή Μπάκουλη
του  Ιωάννη  και  της  Φωτεινής  σύζ.  Ιωάννη  Βενετσάνου  µε  ποσοστό  συνιδιοκτησίας  1/2  εξ΄
αδιαιρέτου  έκαστος,  αφετέρου  ως  φερόµενη  σήµερα  ιδιοκτήτρια  µε  ποσοστό  100% είναι  η  κα
Φωτεινή–Εµιλία  Βενετσάνου  του  ∆ηµητρίου  και  της  Χάριετ-Μαρίας,  σύµφωνα  µε  το  υπ΄  αριθµ.
17748/3-04-2012 συµβόλαιο  δηλώσεων  αποδοχής  δύο  κληρονοµιών  µε  διαθήκες  της  Συµβ/φου
Κορίνθου  Αργυρώς  Γιαννάκη-Πολίτη  (Μετ.  τόµος  572/  αριθµός  315,316 Α΄  Υποθηκοφυλακείου
Κορίνθου).

Με βάση τα παραπάνω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του εξώδικου συµβιβασµού για τον καθορισµό τιµής µονάδος α) της οφειλόµενης προς
τη φερόµενη  ιδιοκτήτρια από το ∆ήµο  αποζηµίωσης γης λόγω ρυµοτοµίας επιφάνειας 15,76
τ.µ, µε την τιµή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο (120,00 €/τµ) σύµφωνα µε την υπ΄
αριθµ.  5/82/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων και β)  της οφειλόµενης προς τη
φερόµενη ιδιοκτήτρια από το ∆ήµο αποζηµίωσης των ως άνω επικειµένων µε τις τιµές µονάδος
του µε  αριθµ.  πρωτ.  56046/10-10-2013  πρακτικού  εκτίµησης  αξίας  επικειµένων  πολεοδοµικής
ενότητας Μπαθαρίστρα – ∆έλτα της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆ 5/1986, για την ιδιοκτησία µε
κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης 0520017 στο Ο.Τ 638

Οπότε,  η  αποζηµίωση  γης  λόγω  ρυµοτοµίας  και  η  αποζηµίωση  επικειµένων  από  τον  ∆ήµο
Κορινθίων  προς  τη  φερόµενη  ιδιοκτήτρια,  θα ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  τριών  χιλιάδων
τριάντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (3.034,60 €)

Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης περί του εξώδικου συµβιβασµού για τον καθορισµό
της τιµής µονάδος της ως άνω αποζηµίωσης γης λόγω ρυµοτοµίας και αποζηµίωσης επικειµένων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3
του Ν.4623/2019.

Συνηµµένα  : 

• Η αριθµ. πρωτ. 31622/2368/13-09-2019 αίτηση της κας Φωτεινής–Εµιλίας Βενετσάνου του
∆ηµητρίου

• Η  µε   αριθµ.  πρωτ.  3920/15-05-2009 απόφαση  Νοµάρχη  Κορινθίας  περί  κύρωσης  της
πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης περιοχής ''Μπαθαρίστρα – ∆έλτα''

• Η  µε  αριθµ.  πρωτ. 9855/07-12-2010  απόφαση  Νοµάρχη  Κορινθίας  περί  κύρωσης
διορθωτικής πράξης εφαρµογής για την ιδιοκτησία µε κα 0520017

• Η  µε  αριθµ.  πρωτ.   66264/06-12-2012  απόφαση  Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου  περί
κύρωσης των πινάκων επικειµένων της  πολεοδοµικής µελέτης περιοχής ''Μπαθαρίστρα –
∆έλτα'

• Αντίγραφο του πίνακα της κυρωµένης πράξης εφαρµογής για την ιδιοκτησία µε κ.α 0520017

• Αντίγραφο του πίνακα της κυρωµένης διορθωτικής πράξης εφαρµογής για το 1/2 ποσοστό
εξ΄ αδιαιρέτου για την ιδιοκτησία µε κ.α 0520017 

• Απόσπασµα του διαγράµµατος της κυρωµένης πράξης εφαρµογής κλίµακας 1:1000

• Η υπ΄ αριθµ. 5/82/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων

• Το µε αριθµ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίµησης αξίας επικειµένων πολεοδοµικής
ενότητας Μπαθαρίστρα – ∆έλτα της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆ 5/1986

• Απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του ΚΑΕΚ 280554806016/0/0

• Το  υπ΄  αριθµ.  17748/3-04-2012  συµβόλαιο  δηλώσεων  αποδοχής  δύο  κληρονοµιών  µε
διαθήκες  της  Συµβ/φου  Κορίνθου  Αργυρώς  Γιαννάκη-Πολίτη  (Μετ.  τόµος  572/  αριθµός
315,316 Α΄ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου).
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     Ακολούθως  ο  Πρόεδρος  υπενθυµίζει στην Οικονοµική  Επιτροπή  την  υπ'  αριθµ.39/510/2019

απόφασή της, µε την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου ο δικηγόρος Κορίνθου

κ.Καρπούζη Γρηγόριο  προκειµένου να γνωµοδοτήσει επί της ανωτέρω Αιτήσεως και θέτει υπ' όψιν

των µελών την από 01-09-2020 (υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ.27582/15-09-2020) σχετική γνωµοδότηση του

πληρεξουσίου δικηγόρου, σύµφωνα µε την οποία : 

     “Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρώ ότι ο ∆ήµος Κορινθίων δύναται, προς αποφυγή µάλιστα δικαστικών

εξόδων και καθυστερήσεων από πιθανή προσφυγή στα ∆ικαστήρια µε αµφίβολο βεβαίως αποτέλεσµα,

ως  προεκτέθηκε)  να  αποδεχθεί  το  αίτηµα  της  κ.Φωτεινής-Εµιλίας  Βενετσάνου  του  ∆ηµητρίου  περί

εξώδικου  συµβιβασµού  για  τον  καθορισµό  τιµής  µονάδας  στο  ποσό  των  120  Ευρώ/τ.µ.,  για  την

ιδιοκτησία µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης  0520017 στο Ο.Τ.638 του σχεδίου πόλεως περιοχής

“Μπαθαρίστρα” του ∆ήµου Κορινθίων.”

      Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να αποδεχτεί το  αίτηµα της κ.

Φωτεινής-Εµιλίας Βενετσάνου του ∆ηµητρίου και της Χάριετ-Μαρίας για εξώδικο συµβιβασµό σύµφω-

να µε την σχετική γνωµοδότηση του  πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Καρπούζη Γρηγόριου.

    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. 39/510/2019      απόφαση

Οικονοµικής  Επιτροπής,  την  από  01-09-2020  (υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ.27582/15-09-2020)  σχετική

γνωµοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου κ.Καρπούζη Γρηγορίου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του

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.31622/2368/13-09-2019 Αιτήσεως

της  κ.Φωτεινής-Εµιλίας  Βενετσάνου  του  ∆ηµητρίου  και  της  Χάριετ-Μαρίας  ως  φερόµενης  σήµερα

ιδιοκτήτριας σε ποσοστό 100%,  σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. 17748/3-04-2012 συµβόλαιο δηλώσεων

αποδοχής δύο  κληρονοµιών µε διαθήκες της  Συµβ/φου Κορίνθου Αργυρώς  Γιαννάκη-Πολίτη (Μετ.

τόµος  572/  αριθµός  315,316 Α΄  Υποθηκοφυλακείου  Κορίνθου)  της  αρχικής  ιδιοκτησίας  µε  κωδικό

αριθµό κτηµατογράφησης 0520017 στο Ο.Τ 638, που φέρει ΚΑΕΚ 280554806016/0/0 και µε κωδικό

αριθµό τελικής ιδιοκτησίας 06 στο ίδιο Ο.Τ του σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα – ∆έλτα''

∆ηµοτικής Κοινότητας Κορίνθου του ∆ήµου Κορινθίων,   που αφορά σε καθορισµό τιµής µονάδας

αποζηµίωσης  :   α. γης λόγω ρυµοτοµίας επιφάνειας 15,76 τ.µ., µε την τιµή των εκατόν είκοσι ευρώ

ανά τετραγωνικό µέτρο (120,00 €/τµ)  και   β. απαλλοτριωτέων επικειµένων, µε τις τιµές µονάδος του

υπ'αριθµ.  πρωτ.56046/10-10-2013  Πρακτικού  εκτίµησης  αξίας  επικειµένων  της  Επιτροπής  του
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άρθρου  1 του  Π.∆ 5/1986,   σύµφωνα  µε  την  σχετική  γνωµοδότηση  του πληρεξουσίου  δικηγόρου

κ.Καρπούζη Γρηγορίου.

       Ως εκ τούτου, η αποζηµίωση από τον ∆ήµο Κορινθίων προς την κ.Φωτεινή-Εµιλία Βενετσάνου

θα διαµορφωθεί  ως εξής : 

      α. για το δικαίωµα αποζηµίωσης  λόγω ρυµοτοµίας  επιφάνειας γης  15,76 τ.µ. µε την τιµή των

120,00 €/τ.µ,  στο ποσό των 1.891,20 €  (15,76 τ.µ .Χ 120,00 €/τ.µ = 1.891,20 €)  και 

    β.  για  το  δικαίωµα  αποζηµίωσης  απαλλοτριωτέων  επικειµένων  µε  τις  τιµές  µονάδος  του

υπ'αριθµ.  πρωτ.56046/10-10-2013  Πρακτικού  εκτίµησης  αξίας  επικειµένων  της  Επιτροπής  του

άρθρου 1 του Π.∆ 5/1986, ήτοι: 

− 4 µεγάλα καλλωπιστικά  µε τιµή µονάδος δεκαπέντε ευρώ το τεµάχιο (15,00 €/τεµ), δηλαδή
4 τεµ. Χ 15,00 €/τεµ. = 60,00 €

− 3 µικρές µουριές  µε τιµή µονάδος τριάντα ευρώ το τεµάχιο (30,00 €/τεµ), δηλαδή 3 τεµ. Χ
30,00 €/τεµ. = 90,00 €

− 1 µικρή λεµονιά  µε τιµή µονάδος πενήντα πέντε ευρώ το τεµάχιο (55,00 €/τεµ), δηλαδή 1
τεµ. Χ 55,00 €/τεµ. = 55,00 €

− µάντρα  2,72 κ.µ µε τιµή  µονάδος ενενήντα  πέντε ευρώ το τεµάχιο (95,00 €/κ.µ), δηλαδή
2,72 κ.µ Χ 95,00 €/κ.µ. = 258,40 €

− κάγκελα  13,60 τ.µ  µε  τιµή  µονάδος  πενήντα  ευρώ  ανά  τετραγωνικό  µέτρο  (50,00 €/τ.µ),
δηλαδή 13,60 τ.µ. Χ 50,00 €/τ.µ. = 680,00€

          ∆ηλαδή,  η αποζηµίωση επικειµένων θα ανέλθει στο ποσό των  1.143,40 €. 

         Ήτοι, συνολικά η αποζηµίωση της αιτούσας  κ.Φωτεινής-Εµιλίας Βενετσάνου του ∆ηµητρίου και

της Χάριετ-Μαρίας ως φερόµενης σήµερα ιδιοκτήτριας σε ποσοστό 100% της αρχικής ιδιοκτησίας µε

κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης 0520017 στο Ο.Τ 638, που φέρει ΚΑΕΚ 280554806016/0/0 και µε

κωδικό αριθµό τελικής ιδιοκτησίας 06 στο ίδιο Ο.Τ. του σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα –

∆έλτα'' ∆. Κοινότητας Κορίνθου του ∆ήµου Κορινθίων, βάση των ανωτέρω θα ανέλθει στο  συνολικό

ποσό  των  τριών  χιλιάδων  τριάντα  τεσσάρων  ευρώ  και  εξήντα  λεπτών  {1.891,20€  (για  την  γη)+

1.143,40€ (για τα επικείµενα)=3.034,60€} όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στο ιστορικό της

παρούσης.   

        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 45/4  41  /2020.-  

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος,   06-10-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                           
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