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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 41/05.11.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

                 Αριθμός Απόφασης  293/2021 
Θέμα μοναδικό: «Περί εξωδικαστικού συμβιβασμού για οφειλή του Δήμου Κορινθίων, που προκύπτει από τη σύνταξη του 3ου 
Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο ΄΄Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορινθίων΄΄»  

 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 5η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 
Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 οικ.20236/25.10.2021 του 
Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.66436/24-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 08 
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 32674/05-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των 
Συμβούλων χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα επτά  (17) Μέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΑ  
 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Μπίτζιος Δημήτριος 
4. Καρσιώτης Παναγιώτης      
5. Πούρος  Γεώργιος                                                                                                  
6. Κόλλια Κωνσταντίνα     
7. Καρασάββας Ιωάννης 
8. Ταγαράς Βασίλειος 
9. Κεφάλας Σταύρος 
10. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  
11. Ζώγκος Ανδρέας 
12. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
13. Πιέτρης Γεώργιος 
14. Πλατής Σπυρίδων  
15. Τζέκου Παρασκευή 
16. Πιέτρης Τιμολέων 
17. Γκερζελής Ιωάννης 

 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
3. Πνευματικός Αλέξανδρος   
4. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
5. Λαμπρινός Παναγιώτης 

   6. Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος 
   7. Μπουρσέ Ηλίας 
   8. Σταυρέλης Νικόλαος 
   9. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας 
  10.  Μανωλάκης Δημήτριος 
  11  Καλλίρης Πελοπίδας 
 12. Δόντης Μιχαήλ 
 13. Κορδώσης Χρήστος 
 14. Μουρούτσος Γεώργιος 
 15 .Κονδύλης Μαρίνος,   
 16. Ξύδη Μιχαλίτσα 
 
 
    

      
 
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  ο Σούκουλης  Αντώνης, Δημοτικός υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από τους 
Συμβούλους  να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης  και κατ΄ επέκταση του θέματος που περιλαμβάνεται στην με αριθμ. 
πρωτ. 32674/5-11-2021 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου,, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του ν. 3852/2010, 
όπως ισχύει  και  του με αριθμ. πρωτ. 7079/25-2-2015 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών,  γιατί ο Δήμος Κορινθίων είναι σε 
δικαστική διένεξη με τους αναδόχους της εν θέματι μελέτης και έχει οριστεί δικάσιμος στο Εφετείο Τρίπολης την 9-11-2021. 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης  και κατ΄ επέκταση του θέματος, όπως ανωτέρω 
αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο και δέχεται να το συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.  
 
 Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εξωδικαστικού συμβιβασμού για οφειλή 
του Δήμου Κορινθίων, που προκύπτει από τη σύνταξη του 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο ΄΄Σύνταξη Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορινθίων΄΄»,  ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ιδ. του Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 40  παρ. 1 εδ. ι. του Ν. 4735/2020  
«…….Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού των 60.000,00 € πλέον  ΦΠΑ, τότε η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται τη 
λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο.  ………….Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη 
της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης…………» και έθεσε υπόψη  τους την με αριθμ. 622/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων τη λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο 
συμβιβασμό του Δήμου Κορινθίων με την ενάγουσα υπό εκκαθάριση εταιρεία με την επωνυμία «Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες 
Ε.Ε.», αναδόχου για τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορινθίων», 
σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 30447/19-10-2021 έγγραφο του πληρεξούσιου δικηγόρου της εναγούσης, 
για οφειλή του Δήμου προς την ανωτέρω σύμπραξη εταιρειών, που προκύπτει από τη σύνταξη του επανελεγχθέντος 3ου 
Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορινθίων», ο οποίος εγκρίθηκε 
με την αριθ. 620/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, και ανέρχεται σε ποσό 82.401,50€ πλέον Φ.Π.Α., υπόθεση που 
πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως στις 9-11-2021, περί καταβολής σε αυτήν ποσού 82.401,50€ 
Χ 70% = 57.681,05€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. άτοκα, καθώς κρίνεται συμφέρον για το Δήμο Κορινθίων και συμβάλλει στην 
προστασία της περιουσίας αυτού. 
 

 Ο Δήμαρχος Κορινθίων μετά από εξουσιοδότηση από την Οικονομική Επιτροπή, προέβηκε σε διαπραγμάτευση με το νόμιμο 
εκπρόσωπο της υπό εκκαθάριση ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε», με στόχο την 
επίτευξη συμφωνίας για τη μείωση των οφειλόμενων ποσών, που προκύπτουν από τον από 23-7-2021 επανελεγχθέντα 3ο 
Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορίνθου» και θέτει υπόψη των 
μελών της Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. εισερχόμενο έγγραφο 30447/19-10-2021 του πληρεξούσιου δικηγόρου της  ενάγουσας 
υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε.» κ. Χρήστου Στεφάνου περί συμβιβασμού με το 
Δήμο Κορινθίων για οφειλή του Δήμου προς την ανωτέρω εταιρεία, που προκύπτει από τη σύνταξη του επανελεγχθέντος 3ου 
Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο « Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορίνθου», σύμφωνα με το 
οποίο οι ως άνω αναφερόμενοι πελάτες του αποδέχονται να τους καταβληθεί το 70% του ποσού που προκύπτει από τον ως άνω 
συγκριτικό πίνακα.  Επίσης, θέτει υπόψη της Επιτροπής τις με αριθμούς ΠΣ157/2021 απόφαση Τριμελούς Συμβουλίου Διοικητικού 
Εφετείου Τριπόλεως και Α175/2018 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως Γ΄ Τμήμα, που αφορούν σε δικαστική διένεξη του 
Δήμου με την ως άνω εταιρεία - ενάγουσα, σχετικά με την εξέταση και έγκριση του ως άνω αναφερόμενου συγκριτικού πίνακα.  
Επίσης, υπενθυμίζει την αριθ. 620/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο επανελεγχθείς  3ος 
Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης με τίτλο « Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορίνθου», όπως αυτός έχει 
συνυπογραφεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων και από τον εκκαθαριστή της υπό 
εκκαθάριση ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» και συνοδεύεται από την από 23-
07-2021 αιτιολογική έκθεση, από τον οποίο προκύπτει διαφορά επί πλέον ποσού 82.401,50€ πλέον Φ.Π.Α..  Στη συνέχεια θέτει 
υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 4-11-2021 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Κωνσταντίνου 
Γιώτη, την οποία συνέταξε δυνάμει της αριθ. 611/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, κι η οποία έχει ως εξής: 
 

<<…. ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Γ.Π.Σ.  ΝEOY ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 
    Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, έχω την τιμή να εκθέσω τα εξής:  
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισ. Εγγ. 30447/19-10-2021 έγγραφο του ο Πληρεξ. Δικηγόρος της υ.ε. Εταιρείας «ΔΗΜ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», πρότεινε συμβιβασμό για οφειλές του Δήμου από την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη ΓΕΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ νέου Δήμου Κορινθίων». 
Η υπόθεση (προσφυγή) με αρ. 17/09.03.2012 εισάγεται προς τελική συζήτηση ενώπιον του Διοικ. Εφετείου Τριπόλεως την 
09/11/2021, μετά και την έκδοση της υπ’ αριθμ. Α175/2018 απόφασης, η οποία: 
«Δέχεται εν μέρει την προσφυγή. Ακυρώνει την παράλειψη του Γενικού Γραμματέα να απαντήσει επί της αιτήσεως θεραπείας από 
08-09-2011 αιτήσεως θεραπείας της προσφεύγουσας εταιρείας κατά της τεκμαιρόμενης απορρίψεως από τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
της από 27-06-2011 οχλήσεως της προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων κατά το μέρος που αναφέρονται στην 
αυτοδίκαια παραλαβή και στην αναγνώριση της αυτοδίκαιης έγκρισης της μελέτης του « ΜΕΛΕΤΗ Γ.Π.Σ του Νέου Δήμου 
Κορινθίων» και στο αίτημα εγκρίσεως του 3ου συγκριτικού Πίνακος. 
Αναγνωρίζει ότι η ανωτέρω μελέτη έχει εγκριθεί και παραληφθεί αυτοδικαίως από 27-08-2011.  
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Ακυρώνει την παράλειψη εγκρίσεως του 3ου Συγκριτικού Πίνακος. Αναπέμπει της υπόθεση εγκρίσεως του 3ου συγκριτικού πίνακος 
στην Διοίκηση, προκειμένου να προβεί στην εξέταση, αφού μετά της αιτιολογικής του εκθέσεως από άποψη εκτελεσθεισών 
εργασιών και τιμών και περαιτέρω την έγκριση αυτού εν όλω ή εν μέρει, καθώς και στον υπολογισμό, βάσει και του 
υποβληθησομένου προς έγκριση από την προσφεύγουσα σχετικού λογαριασμού του ποσού, το οποίο εν τέλει οφείλεται στην 
προσφεύγουσα με βάση τον Σ.Π. αυτόν.» 
 Δηλαδή, με βάση το Διατακτικό της ανωτέρω απόφασης, η Υπηρεσία υποχρεώνεται να εγκρίνει εν όλο ή εν μέρει τον 
υποβληθησόμενο  πίνακα, αφού αναγνωρίσθηκε, ότι έχει γίνει αυτοδίκαιη παραλαβή και έγκριση της μελέτης από 28-7-2011. 
 Η  απόφαση αυτή είναι στέρεα, νομικά θεμελιωμένη (δείτε σχετικά σκέψεις 1 έως 15) αλλά και ορθά αιτιολογημένες  έχει 
αποτυπώσει τα πραγματικά περιστατικά (σκέψεις 15 έως και 18) και μολονότι είναι μη οριστική (προδικαστική), αποτελεί 
ισχυρότατο θεμέλιο για την ευδοκίμηση των απαιτήσεων της ενάγουσας, που απορρέουν από τον 3ο Σ.Π., όπως αυτός έχει 
εγκριθεί από την επιβλέπουσα το έργο αρχή. 
Ως εκ τούτου είναι βέβαιο ότι το Δικαστήριο θα αναγνωρίσει και θα αποδώσει στην ενάγουσα όσα ο 3ος Σ.Π. εγκρίνει. 
Δεν υπάρχει μετρήσιμη έως  ικανή πιθανότητα ανατροπής των ανωτέρω, με την εκδοθησομένη απόφαση, αλλ’ ούτε και 
θεωρώ πιθανή ευδοκίμηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου, αφού η απόφαση είναι απολύτως σύμφωνη με την κρατούσα 
νομολογία και δογματική θεωρία. 
  Σύμφωνα, με το άρθρο 871 Α.Κ., συμβιβασμός  είναι η λύση διαφοράς δια αμοιβαίων υποχωρήσεων. Δεδομένου, ότι με την 
αίτηση του Πληρεξ. Δικηγόρου της ενάγουσας προτίθεται με σκοπό την ολοσχερή απόσβεση των απαιτήσεων τους από τον 3ο Σ.Π. 
να λάβουν το 70 % του ποσού που ανεγνώρισε η υπηρεσία, φαίνεται ότι προβαίνουν σε σημαντική υποχώρηση, αφού θεωρώ 
βέβαιο, ότι το Δικαστήριο θα εγκρίνει, θα αναγνωρίσει και θα αποδώσει αυτούσιο το ποσό του 3ου Σ.Π.. 
 Γνωμοδοτώ συνεπώς, όπως γίνει αποδεκτή η προσφορά των και προχωρήσει ο Δήμος στην αποδοχή της. Αφού είναι 
ιδιαίτερα συμφέρουσα για τα συμφέροντα του Δήμου, καθ’ όσον απομειώνεται σε ποσοστό 30% το εγκριθέν ποσό, και δεν 
θα καταβληθούν τόκοι και δαπάνες για την απαίτηση τους.>> 
 
       Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμαρχος προτείνει την αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο  του ως άνω αναφερομένου εξώδικου 
συμβιβασμού του Δήμου Κορινθίων με την ενάγουσα υπό εκκαθάριση εταιρεία με την επωνυμία «Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες 
Ε.Ε.», αναδόχου για τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορίνθου», για 
οφειλή του Δήμου προς την ανωτέρω εταιρεία, που προκύπτει από τη σύνταξη του επανελεγχθέντος 3ου Συγκριτικού Πίνακα της 
μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορίνθου» και ανέρχεται σε ποσό 82.401,50€ 
πλέον Φ.Π.Α., υπόθεση που πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως στις 9-11-2021, και την 
καταβολή σε αυτήν ποσού 82.401,50€ Χ 70% = 57.681,05€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. άτοκα, καθώς κρίνεται συμφέρον για το 
Δήμο Κορινθίων και συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, σύμφωνα και με τα όσα εκτέθηκαν στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 
εισερχομένου εγγράφου 32572/4-11-2021 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Κωνσταντίνου Γιώτη. 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση του Δημάρχου, από την οποία προέκυψε το ακόλουθο 
αποτέλεσμα:  
Επί δέκα επτά (17) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων ψήφισαν 
Δέκα έξι (16) Δημοτικοί Σύμβουλοι υπέρ της πρότασης του Δημάρχου ( οι κ.κ. 1.Ζαχαριάς Σπυρίδων, 1. Μπίτζιος Δημήτριος, 3. Κόλλια  
Κωνσταντίνα, 4. Καρσιώτης Παναγιώτης, 5.Πούρος Γεώργιος, 6. Κεφάλας Σταύρος, 7. Ταγαράς Βασίλειος, 8. Ραντίτσα -Βασιλάκου 
Μαρίνα, 9.Ζώγκος Ανδρέας, 10.Καρασάββας Ιωάννης, 11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 12. Πλατής Σπυρίδων, 13.Πιέτρης Γεώργιος, 14. 
Γκερζελής Ιωάννης, 15. Πιέτρης Τιμολέων και 16. Κυριαζής Αντώνιος). 
Η Δημοτική Σύμβουλος κα . Τζέκου Παρασκευή έδωσε λευκή ψήφο 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου, την ως άνω αναφερόμενη δικαστική απόφαση, 
την αριθ. 620/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, το με αριθ. πρωτ. εισερχόμενο έγγραφο 30447/19-10-2021 του πληρεξούσιου 
δικηγόρου των εναγόντων, την υπ΄ αρ. πρωτ. 32572/4-11-2021 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, την γενομένη 
ονομαστική ψηφοφορία, τις διατάξεις του άρθρου 72 § ιδ του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,  καθώς και κάθε άλλη 
ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και 
η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Δήμου Κορινθίων με την ενάγουσα υπό εκκαθάριση εταιρεία με την επωνυμία «Δ. 
Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε.», αναδόχου για τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του 
νέου Δήμου Κορίνθου», σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχόμενο έγγραφο 30447/19-10-2021 του πληρεξούσιου δικηγόρου 
της ενάγουσας, για οφειλή του Δήμου προς την ανωτέρω εταιρεία που προκύπτει από τη σύνταξη του επανελεγχθέντος 3ου 
Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορίνθου», ο οποίος 
εγκρίθηκε με την αριθ. 620/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, και ανέρχεται σε ποσό 82.401,50€ πλέον Φ.Π.Α., υπόθεση 
που πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως στις 9-11-2021, και την καταβολή σε αυτήν ποσού 
82.401,50€ Χ 70% = 57.681,05€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. άτοκα, καθώς κρίνεται συμφέρον για το Δήμο Κορινθίων και 
συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, σύμφωνα και με τα όσα εκτίθενται στην από 4-11-2021, που έλαβε αριθ. πρωτ. στο 
Δήμο Κορινθίων 32572/4-11-2021, γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Κωνσταντίνου Γιώτη, όπως ακριβώς και 
αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 
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Κατόπιν της καταβολής του ποσού των 57.681,05€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. άτοκα, ο Δήμος Κορινθίων ουδεμία άλλη 
υποχρέωση έχει προς την ενάγουσα υπό εκκαθάριση εταιρεία με την επωνυμία «Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε.» όσον αφορά 
την εργολαβία της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορίνθου» (από 1-11-2002 
σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και των ως άνω μελετητών)  και η ενάγουσα υπό εκκαθάριση εταιρεία με την επωνυμία «Δ. 
Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε.» ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από το Δήμο Κορινθίων όσον αφορά στην εργολαβία της μελέτης με 
τίτλο «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νέου Δήμου Κορίνθου» (από 01-11-2002 σύμβαση). 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  41 / 293 / 2021 

                           
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                       ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 05 - 11 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

   ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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