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Αριθµός Πρακτικού 6

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 12-02-2021

    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  µέσω τηλεδιάσκεψης και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1, παρ.1.2.

“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ.  ∆1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής  υπουργικής απόφασης

«Έκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου

2021  και  ώρα  6:00  έως  και  τη  ∆ευτέρα,  8  Φεβρουαρίου  2021  και  ώρα  6:00»,  της  υπ'αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ.  6882/31.01.2021  (ΦΕΚ  346/31.01.2021 τεύχος  Β')  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης:

Τροποποίηση  της  υπό  στοιχεία  ∆1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021  κοινής  υπουργικής  απόφασης

«Έκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου

2021 και ώρα  6:00 έως  και τη  ∆ευτέρα,  8 Φεβρουαρίου  2021 και  ώρα  6:00» (Β΄  341), την  υπ’

αριθµ.πρωτ. ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ'

αριθµ.  426/ΑΠ  77233/13-11-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,   σήµερα  την 12η

Φεβρουαρίου  2021,  ηµέρα  της  εβδoµάδας  Παρασκευή  και  ώρα  10:00 π.µ.,  σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ.3819/08-02-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ

κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της (τακτικά και αναπληρωµατικά),

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

       Στην 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 υπ'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
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σειρά  εκλογής  της  αριθµ.  342/2019 απόφασης  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  το  αναπληρωµατικό  µέλος

κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης, 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)Πούρος

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

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια  Κωνσταντίνα  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  1ου  θέµατος  Ηµερήσιας  διάταξης),

2)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος Ηµερήσιας διάταξης).

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ    54  η  : Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 11ο θέµα της ηµερήσιας

διάταξης «Ορισµός  πληρεξούσιων δικηγόρων,  συµβολαιογράφων,  δικαστικών  επιµελητών»

θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ' αριθµ. πρωτ. 16683/1261/2020  εισήγηση της Υπη-

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

Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: “Αίτηµα εξώδικου συµβιβασµού για οφειλή µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα λόγω

ένταξης ιδιοκτησίας  στο  σχέδιο  πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – ∆έλτα Κορίνθου και αποζηµίωση

επικειµένων”

Με την υπ'αριθµ.πρωτ. 16683 / 1261 / 2020 αίτησή της η κα Γέγιου Μαρία του Ανδρέα και της

Παναγιώτας  ιδιοκτήτρια  σε  ποσοστό  100% του  αρχικού  γεωτεµαχίου  µε  αρ.  κτ.  0601003 (τελικό

οικόπεδο 04 στο  Ο.Τ.788 & ΚΑΕΚ  28055_5506003) το  οποίο  συµπεριλαµβάνεται  στην  κυρωµένη

Πράξη  Εφαρµογής  (Π.Ε.)  µε  αρ.πρωτ.  3920/15-05-2009 Απόφασης  Νοµάρχη  Κορινθίας  και  στην

περιοχή “Μπαθαρίστρα – ∆έλτα” του εγκεκριµένου σχεδίου Πόλης της πόλης της Κορίνθου, ΖΗΤΆ τον

εξώδικο  συµβιβασµό  για  τον  ορισµό  τιµής  µονάδας  στα  120€/τµ   για  την  οφειλόµενη  από  αυτήν

µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα.

Από τον πίνακα της προαναφερθείσας κυρωµένης Π.Ε. προκύπτει ότι η αιτούσα ιδιοκτήτρια

οφείλει 19,80τµ µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα

Σύµφωνα µε τις 512/2013 και 82/2016 Αποφάσεις ∆ηµοτικού συµβουλίου Κορινθίων η τιµή

µονάδος για τη µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα προσδιορίζεται στην αξία των 120€/τµ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αιτούσα ιδιοκτήτρια θα πρέπει να εισφέρει στον ∆ήµο για

19,80τµ µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα το ποσό των 19,80τµ*120€/τµ= 2.376,00€.

Παράλληλα  για  την  ίδια  ιδιοκτησία  καταγράφονται  ως  ρυµοτοµούµενα  επικείµενα 1 µεγάλη

Αµυγδαλιά και 1 µεγάλη Ελιά των οποίων τις αξίες απαλλοτρίωσης προσδιόρισε η αρµόδια επιτροπή

του πδ 5/1986 µε  το 1 / 2013 Πρακτικό “Εκτίµησης αξίας Επικειµένων του σχεδίου πόλης περιοχή
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“Μπαθαρίστρα  – ∆έλτα” στην  τιµή  των  100  € και  210  € αντιστοίχως. ∆ηλαδή  η αποζηµίωση  των

επικειµένων ανέρχεται συνολικά σε 310 €.

Με  την  παρούσα  σας  αποστέλλουµε  τα  κάτωθι  συνηµµένα  έγγραφα  για  τις  δικές  σας

αποφάσεις και ενέργειες για τον εξώδικο συµβιβασµό του θέµατος.

Συνηµµένα:

1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθµ  16683 / 1261 / 2020 αίτησή της κας Γέγιου Μαρίας

2. Φωτ/φο Απόφασης & Πινάκων Επικειµένων κυρωµένων µε την 66264/2012 Απ.Περιφ.Πελ.

3. Φωτ/φο Πινάκων, ∆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  Αποφάσεων καθορισµού αξίας ακινήτων ∆.Σ. Κορινθίων 512/2013 & 82 /2 016

         Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειµένου να υποστηριχθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου  θα

πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου, ο οποίος θα γνωµοδοτήσει προς τον ∆ήµο

Κορινθίων επί του ανωτέρω αιτήµατος εξώδικου συµβιβασµού.  Για τον λόγο δε αυτόν προτείνει τον

ορισµό του δικηγόρου Κορίνθου κ.Γκουργιώτη Αλέξανδρου.

      Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου,την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρ-

θρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,  καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική

νοµοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Ορίζει πληρεξούσιο  δικηγόρο  του  ∆ήµου  Κορινθίων  στην  ανωτέρω  υπόθεση  τον  δικηγόρο

Κορίνθου  κ.Γκουργιώτη  Αλέξανδρο  στον  οποίο  δίνει  ρητή  εντολή  και  πληρεξουσιότητα  να

γνωµοδοτήσει  προς  τον  ∆ήµο  Κορινθίων  επί  του  αιτήµατος  εξώδικου  συµβιβασµού  της  κ.  Γέγιου

Μαρίας του Ανδρέα,   σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην υπ' αριθµ. πρωτ.   16683/  1261/2020

εισήγηση  της  Υπηρεσίας  Πολεοδοµικών  Εφαρµογών και Μελετών  του  Τµήµατος  Πολεοδοµίας  της

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Κορινθίων στο ιστορικό της παρούσης.  

      Η αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογιστεί µε ώρες απασχόλησης και θα καθοριστεί µε

απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  σύµφωνα  και  µε  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρ.  281  του

Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.   

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   6  /  54  /2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  16-02-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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