
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 59 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 14-12-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 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, 

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 γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 

Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, 

συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη 

και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 58724/9-12-2022 

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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος.   

 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 
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Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών συνδέθηκε. 

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

           

          ΑΠΟΦΑΣΗ 831η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγηση για το 24ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» 

θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58693/09-12-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας 

Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης 
περιοχής Mπαθαρίστρα -  Δέλτα Κορίνθου” 
Σχετ: Η ΑΠ 29938/26-07-2022 αίτηση της κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΑΝΕΛΛΟΥ 

Με το ΑΠ 29938/16-07-2022 αίτημά της, η ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΑΝΕΛΛΟΥ 

και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ η οποία είχε εντός της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στην περιοχή 
“Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου” αρχικά το γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0514028 στο Ο.Τ. 681, 684 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 111,50τμ με τιμή τετραγωνικού 120€ 
και 

Β) για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας της (αρ κτ 0514028) όπως αυτά 
καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων (Ελιά 19 μεγάλες, Συκιά 1 μεγάλη και συρματόπλεγμα 
80μμ) σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την επιτροπή του πδ 5/1986 στο Πρακτικό 
με αρ 1/0213 «Εκτίμηση 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) 

Β) κατόπιν της με αρ 66262/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκαν οι 
πίνακες Επικειμένων της ΠΕ 

ΚΑΙ επειδή οι προτεινόμενες, από την αιτούσα, 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 (αξία 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 την αιτούσα με την προτεινόμενη τιμή μονάδας ως 
εξής: 
Α) για το έλλειμμα γης: 111,50 * 120€/τμ= 13.380,00€ 

Β) για τα επικείμενα: 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Ελιά (τεμ) 19 μεγάλη 210,00€ 3.990,00€ 

ΣΥΚΙΑ (τεμ) 1 μεγάλη 105,00 105,00 

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ (ΜΜ) 80  13,50 1080,00 

Σύνολο 5.175,00€ 
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Συνολικό ποσό αποζημίωσης επικείμενων ανά δικαιούχο στις ιδιοκτησίες λόγω ποσοστό 
ιδιοκτησίας 
ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 33,33%: = 1.724,83 € 
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 33,34% = 1.725,35 € 
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11,11% = 574,94 € 
ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 11,11% = 574,94 € 
ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 11,11% = 574,94 € 

 

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 εν συνέχεια δικές σας 
αποφάσεις και ενέργειες. 
Συνημμένα: 

1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 29938/16-07-2022 αίτημά της ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 

2. Η απόφαση της κυρωμένης  Π.Ε. με την  αρ. 3920/15-05-2009 Απ. Νομάρχη Κορινθίας 

3. Φωτ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής 

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

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

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

7. ΑΠ 45195/10-10-22 Εκτίμηση αμοιβής δικηγόρου 

8. Απ 46794/17-10-22Προσφορά Δικηγόρου 

9. ΑΠ 47823/19-10-22 Πρωτογενές 

10. ΑΠ 48068/21-10-22 τεκμηριωμένο αίτημα 

11. ΑΠ 49180/26-10-22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ 

>>. 

         

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται τον ορισμό δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης 

προς τον Δήμο Κορινθίων επί του ανωτέρω αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής 

μονάδος λόγω ελλείμματος γης και ρυμοτόμησης επικείμενων στο σχέδιο πόλης περιοχής 

«Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου.  Για τον λόγο αυτό προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου Κορίνθου 

κας Κων/νας Πέππα .  

 

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ.πρωτ.58693/09-12-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας 

Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα 

σχετική νομοθετική διάταξη, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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 Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την κα Κων/να Πέππα δικηγόρο Κορίνθου, στην 

οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει γνωμοδότηση προς τον Δήμο Κορινθίων επί 

του υπ’ αριθμ. πρωτ. 29938/26-7-2022 αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού και προσδιορισμού τιμής 

μονάδος αποζημίωσης τόσο για τη γη όσο και για τα επικείμενα της κας Μαρκέλλου Παναγιώτας, λόγω 

ελλείμματος γης και ρυμοτόμησης επικείμενων ιδιοκτησίας της στο ποσοστό  που της αναλογεί στο με 

αρ. κτ. 0514028 στο Ο.Τ. 681, 684, στην περιοχή πολεοδομικής μελέτης «Μπαθαρίστρα - Δέλτα», 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 58693/09-12-2022 εισήγηση της 

Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Δήμου Κορινθίων. 

        Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, δεδομένου ότι θα γίνει με ώρες απασχόλησης, θα καθοριστεί 

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

Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

        Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων 

οικονομικού έτους 2022 με Κ.Α. 00.6111.0002 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» 

(Α.Α.Υ. :1116/2022). 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59/831/2022.- 

 

                                                                Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 29-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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