
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 22 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 20-5-2022 

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

23983/29-4-2022 (ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τεύχος β΄) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το διάστημα από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 

Μαΐου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69/206/οικ.6824/2-5-2022: Μέτρα και 

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) 

του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, δια ζώσης, σήμερα την 20η Μαΐου 2022, ημέρα της 

εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'αριθμ. 

πρωτ.14101/16-05-2022 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 

Δήμου Κορινθίων. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Κυριαζής Αντώνιος, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος,  

  Α π ό ν τ ε ς  

        1)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος. 

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   
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       ΑΠΟΦΑΣΗ 301η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξώδικος 

συμβιβασμός περί καθορισμού τιμής μονάδας, δυνάμει αιτήματος αποζημίωσης γης με 

συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» 

Κορίνθου της κ. ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής 

τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. Ι του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως έχουν αντικατασταθεί και 

ισχύουν με τις οποίες   η Οικονομική Επιτροπή:  ¨ι)………. αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το 

αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 

συμβούλιο……………. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 

εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης……………..¨ 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 

πρωτ. 29229/2257/08.10.2021 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών 

του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία 

καθ΄όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  

 

<< ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο 

πόλης περιοχής Mπαθαρίστρα -  Δέλτα Κορίνθου” 

Σχετ: Η ΑΠ 27692/2137/24-09-2021 αίτηση της κας ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

 

Με το ΑΠ 27692/2137/24-09-2021 αίτημά της, η ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, η οποία είχε εντός της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στην 

περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου” αρχικά το γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0612064 στο 

Ο.Τ.813  για τo οποίo μετά την εφαρμογή του σχεδίου πόλης δικαιούται αποζημίωση λόγω 

ελλείμματος γης και ρυμοτόμησης επικείμενων. 

ΖΗΤΑΕΙ τον εξώδικο συμβιβασμό:  

α) για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης εμβαδού 62,91τμ με τιμή 

τετραγωνικού 120€ και  

β) για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας του ( αρ κτ. 0612064) 

όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα  επικειμένων (κοτέτσι 6κμ. – πορτοκαλιές 

μεσαίες 9 τεμάχια – ελιά μικρή 1 τεμάχιο -  μάντρα 1,20κμ) σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που 

καθορίστηκαν από την επιτροπή του πδ. 5/1986 στο Πρακτικό με αρ. 1/2013 «Εκτίμησης 

αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης ‘Μπαθαρίστρα – Δέλτα’. 

 

Τώρα και 

 α) με την αρ. 3920 / 15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή: τόμος 563/αριθμός 

493) κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής (ΠΕ) ιδιοκτησίας ΑΓΝΩΣΤΟΣ 0612064 για το οικόπεδο 09 
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του ΟΤ813  

β) με την αρ 2508/28-5-10 απόφαση του Νομάρχη  Κορινθίων διορθωτικής πράξης Εφαρμογής 

της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων για το οικόπεδο 09 του ΟΤ813 

διορθώθηκε η απόφαση κύρωσης αρ 3920 / 15-05-2009 του Νομάρχη Κορινθίας ως προς τα 

στοιχεία του ιδιοκτήτη του οικοπέδου 09 ΟΤ 813 (ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΖ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΤΟ 

ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΚΕΝΤΖΗ) 

γ)  με την αρ 43958/800/7-6-2016 (Α/Α 6/2016) απόφαση περιφερειάρχη Πελοποννήσου  

κύρωσης διορθωτικής πράξης Εφαρμογής της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου 

Κορινθίων για το οικόπεδο 09 του ΟΤ813 η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 

απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και διορθώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2508/28-5-2010 απόφαση 

Νομάρχη Κορινθίας.  

δ) κατόπιν της με αρ 66262/6-12-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την 

οποία κυρώθηκαν οι πίνακες Επικειμένων της ΠΕ.  

ε) το υπ΄ αριθ. 5526/9-08-2016 συμβόλαιο πωλητήριο αστικού ακινήτου της συμβολαιογράφου 

Παναγιώτα συζ. Κων/νου Φιλιππίδη το γένος Νικ. Παπασπυροπούλου, πούλησε η  Ευαγγέλια 

Συζ Νικολάου Κανέλλου το γένος Γεωργίου Εφκεντζη,  στην  Ελένη Μερτίκα του Κω/νου και της 

Κων/νας. Στο συμβόλαιο αναφέρεται  ότι μεταξύ των συμβαλλόμενων συμφωνείται και γίνεται 

αμοιβαία αποδεκτό ότι η αγοράστρια δικαιούται να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της 

αποζημίωσης που θα προκύψει και οφείλεται από το δήμο Κορινθίων για το εν λόγω ακίνητο. 

 

ΚΑΙ επειδή οι προτεινόμενες, από την αιτών, τιμές μονάδος αποζημίωσης τόσο για τη γη  όσο και 

για τα επικείμενα είναι σύμφωνες οι μεν πρώτες (αξίες γης) με αυτές που καθόρισε το δημοτικό 

Συμβούλιο με τη 512/2013 καθώς και την 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 Δήμος θα πρέπει να 

αποζημιώσει τον αιτών με τις προτεινόμενες τιμές μονάδος ως εξής: 

 

α) για το έλλειμμα 62,91 * 120€/τμ= 7.549,20€ 

β) για τα επικείμενα: 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Κοτέτσι  (κμ)  6 
Κακή 

κατασκευή 
15,00 90,00 

Πορτοκαλιές  

(τεμ) 
9 μεσαίες 80,00 720,00 

Ελιά (τεμ) 1 μικρή 100,00€ 100,00€ 

Μάντρα (κμ) 1,20 
Κακή 

κατασκευή 
80,00 96,00 
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με κακ 0612064) 1.006,00€ 

Συνολικά η αποζημίωση του αιτούντος  βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε (7.549,20 + 

1.006,00)  8.555,20€. 

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 επικείμενων και εν 

συνέχεια δικές σας αποφάσεις και ενέργειες. 

Συνημμένα: 

1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 27692/2137/24-09-2021 αίτηση της κας ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΕΛΕΝΗΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

2. Φωτ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων της κυρωμένης  Π.Ε. με την  αρ. 3920/15-05-2009  Απ. 

Νομάρχη  Κορινθίας  

3. Φωτ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων της διορθωτικής πράξης εφαρμογής  με την  αρ. 

2508/2010  Απ. Νομάρχη Κορινθίας   

4. Φωτ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων της διορθωτικής πράξης εφαρμογής  με την  αρ. 

43958/800/7-6-2016 (Α/Α 6/2016) απόφαση περιφερειάρχη Πελοποννήσου  κύρωσης 

διορθωτικής πράξης Εφαρμογής 

5.  Φωτ/φο Πινάκων Επικειμένων κυρωμένων με την 66264/2012 Απ Περ. Πελ. 

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

7.  Φωτ/φο Απόφασης καθορισμό αξίας ακινήτων ΔΣ Κορινθίων 512/2013 &  82/2016   

8. Αριθμ. 5526/9-08-2016 συμβόλαιο πωλητήριο αστικού ακινήτου της συμβολαιογράφου 

Παναγιώτα συζ. Κων/νου Φιλιππίδη το γένος Νικ. Παπασπυροπούλου>> 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 

55/641/2021 απόφαση αυτών, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο 

δικηγόρος Κορίνθου κ. Κων/νος Γ. Ζαρρής προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ανωτέρω αιτήματος 

και θέτει υπόψη τους την υπ. αριθμ. πρωτ. 5611/24.02.2022 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου 

δικηγόρου, σύμφωνα με την οποία:  

«………..ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ 

ΌΤΙ η αποδοχή του αιτήματος της κ. Μερτίκα τυγχάνει νόμιμη και τελεί σε απόλυτη ακολουθία προς 

τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, απαλλάσσουν δε τον Δήμο Κορινθίων 

από την εμπλοκή του σε οιαδήποτε δικαστική διένεξη προς καθορισμό υπό του Δικαστηρίου της 

τιμής μονάδος, η οποία δεδομένων και των παρουσών οικονομικών συνθηκών ενδέχεται να έχει 

δυσμενή έκβαση για τα συμφέροντα του Δήμου. >>     

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής την αποδοχή του αιτήματος 

της κας Μερτίκα Ελένης, περί εξώδικου συμβιβασμού, για τον καθορισμό τιμής μονάδας για την 

οφειλόμενη από το Δήμο Κορινθίων αποζημίωση λόγω ελλείματος γης εμβαδού 62,91τ.μ με την τιμή 

των 120€/τ.μ. καθώς και για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας της, 

ΑΔΑ: 6ΗΔΡΩΛ7-4ΦΥ



όπως αυτές καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που 

καθορίστηκαν από την επιτροπή του π.δ. 5/1986 στο Πρακτικό με αρ. 1/2013 «Εκτίμησης αξίας 

Επικειμένων του σχεδίου πόλης «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» σύμφωνα με την γνωμοδότηση του 

πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου.  

 

  Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την αριθμ. 29229/2257/08.10.2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την αριθ. πρωτ. 5611/24.02.2022 

γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, την αριθμ. 55/641/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και 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 για τον καθορισμό τιμής μονάδος για την οφειλόμενη από το Δήμο 

Κορινθίων αποζημίωση λόγω ελλείματος γης εμβαδού 62,91τ.μ με την τιμή των 120,00€ /τ.μ. 

καθώς και για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας της κας 

ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Κ.Α. 0612064 στο ΟΤ 813 του σχεδίου πόλεως 

περιοχής ''Μπαθαρίστρα – Δέλτα'' της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, 

κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 27692/2137/24-09-2021 αιτήσεως της όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.  

Ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει την αιτούσα ως εξής: 

α) Για το έλλειμα γης το συνολικό ποσό των 7.549,20€ (62,91 τμ Χ 120,00 €/τμ = 7.549,20€). 

Β) Για τα επικείμενα:  

ΕΙΔΟΣ 

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Κοτέτσι  (κμ)  6 
Κακή 

κατασκευή 
15,00 90,00 

Πορτοκαλιές  

(τεμ) 
9 μεσαίες 80,00 720,00 

Ελιά (τεμ) 1 μικρή 100,00€ 100,00€ 

Μάντρα (κμ) 1,20 
Κακή 

κατασκευή 
80,00 96,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με κακ 0612064) 1.006,00€ 

Συνολικά η αποζημίωση της αιτούσας βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε (7.549,20 + 

1.006,00)= 8.555,20€  

 

ΑΔΑ: 6ΗΔΡΩΛ7-4ΦΥ



Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο 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 22/301/2022.- 

 

                                                                Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 07-06-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΗΔΡΩΛ7-4ΦΥ
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