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Αριθµός Πρακτικού 46
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 30-12-2019
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 30η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 46870/24-12-2019 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.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 5),
Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7) Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Κορδώσης Χρ.,2) Μπίτζιος ∆ηµ.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέµατος Ηµερησίας
∆ιάταξης).
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 582η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Περί αποδοχής ή µη δωρεάς» λέει ότι σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε τον Ν.4623/19 και ισχύει, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών.
Ακολούθως θέτει υπ' όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ' αριθµ. Πρωτ. 25464/25-07-2019
εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
Θέµα: Ορισµός δικηγόρου
Λαµβάνοντας υπόψιν :
α.την υπ'αριθµ.Πρωτ.:38059/01-11-2018 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση, σχετικά µε την
εγκατάσταση της Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, της ∆.Ε. Τενέας του ∆ήµου Κορινθίων ως κληρονόµου
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(µεταξύ άλλων) του θανόντος Ευθυµίου Καραµέρου του Χρήστου και
β. την υπ'αριθµ.Πρωτ.:25202/23-07-2019 αίτηση της κας Καρούκη-Μαρκέλλου Αικατερίνης
περί της πρόθεσής της, όπως δωρίσει στο ∆ήµο Κορινθίων, ακίνητο που της ανήκει κατά
πλήρη κυριότητα, επί της οδού Ερµού, εµβαδού 85 τ.µ., πλησίον της Αστυνοµίας και στον
πρώτο όροφο και
γ. το άρθρο 72 παρ.1 εδ.ζ, του Ν.3852/2010
Σας γνωρίζουµε ότι είναι απαραίτητη η ανάθεση σε δικηγόρο των κάτωθι υπηρεσιών:
1.ελέγχου και διεκπεραίωσης ή µη αποδοχής, από το ∆ήµο Κορινθίων, της κληρονοµιάς του διαθέτη
Ευθυµίου Καραµέρου του Χρήστου και
2.ελέγχου τίτλου ιδιοκτησίας και διεκπεραίωση της δωρεάς ή µη του προς δωρεά ακινήτου της κας
Καρούκη-Μαρκέλλου Αικατερίνης
Κατόπιν τούτων παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά.
Συνηµµένα:
2 φάκελοι µε σχετικά έγγραφα.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος υπενθυµίζει στα µέλη την υπ'αριθµ. 30/360/2019 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου η δικηγόρος στο
Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλα, προκειµένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
προκειµένου για τον έλεγχο τίτλου ιδιοκτησίας και διεκπεραίωση της δωρεάς ή µη του προς δωρεά
ακινήτου της κας Καρούκη-Μαρκέλλου Αικατερίνης και θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την
υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ. 33745/27-09-2019 γνωµοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία έχει
ως εξής :
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΡ∆ΟΥΝΙΩΤΗ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 17- ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ. 27410-21058 & 6978072478
ΕΜΑΙL: stvard08@gmail.com
ΘΕΜΑ : α) Έλεγχος τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό Γραφείο Α΄ Κορίνθου της
οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου, επί της οδού Ερµού αρ. 53-55 στην Κόρινθο,
κυριότητας ΚΑΡΟΥΚΗ- ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
β) Γνωµοδότηση επί της αποδοχής ή µη της σχετικής δωρεάς.
----------------------Αφού έλαβα υπόψη :
1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 25202/23-7-2019 αίτηση της Αικατερίνης Καρούκη- Μαρκέλλου προς τον
∆ήµο Κορινθίων.
2. Το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας της αιτούσης.
3. Την ειδοποίηση πληρωµής φόρου φορολογικού έτους 2018 της αιτούσης και του συζύγου
της.
4. Το υπ’ αρ. 16.701/17-5-1971 πωλητήριο συµβόλαιο οριζόντιας ιδιοκτησίας του
Συµβολαιογράφου Ξυλοκάστρου Γεωργίου Φελούκα.
5. Την υπ’ αριθµόν πρακτικού 30/13-8-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Κορινθίων (αρ. απόφασης 30/360/2019) που µε διόρισε πληρεξούσια δικηγόρο στην
παρούσα υπόθεση.
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Σας γνωρίζω ότι:
α) Από την έρευνα που διενήργησα στην υπ’ αρ. 55/16243 µερίδα της Μαρκέλλου
Αικατερίνης του Κωνσταντίνου και της Πηνελόπης στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Α’
Κορίνθου προέκυψαν τα ακόλουθα:
Αρχικώς, δυνάµει του υπ’ αρ. 16.701/17-5-1971 συµβολαίου του Συµβολαιογράφου
Ξυλοκάστρου Γεωργίου Φελούκα, που έχει µεταγραφεί νόµιµα στα οικεία βιβλία του
Υποθηκοφυλακείου Α’ Κορίνθου σε Τόµο 284 και Αριθµούς 304 και 305, ο πατέρας της αιτούσης
Κωνσταντίνος Μάρκελλος του Μιχαήλ και της Βιολέττας πώλησε και µεταβίβασε στην κόρη
του (αιτούσα) Αικατερίνη Μαρκέλλου κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή µία οριζόντια
ιδιοκτησία, ήτοι τον πρώτο όροφο της κατωτέρω περιγραφοµένης οικοδοµής, αποτελούµενο
εκ τριών κυρίων ηµιτελών δωµατίων και των βοηθητικών ηµιτελών χώρων και µε δικαίωµα χρήσης
των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων µερών της οικοδοµής, πραγµάτων και εγκαταστάσεων, µε
συµµετοχή επί του όλου ενιαίου οικοπέδου κατά σαράντα τοις εκατό (40 %) εξ αδιαιρέτου.
Σύµφωνα µε το ανωτέρω συµβόλαιο, η οικοδοµή ή ανώγειος οικία, µετά του υπ’ αυτήν γηπέδου,
παραρτηµάτων, εξαρτηµάτων αυτής και προαυλίου, συνολικού εµβαδού 130 τ.µ., κείται εντός της
πόλεως της Κορίνθου, του ∆ήµου Κορινθίων, και εντός του εγκεκριµένου σχεδίου του ∆ήµου, επί
της δηµοτικής οδού Ερµού, επί της οποίας φέρει τον αριθµό 59 και συνορεύει: ανατολικά και
νότια µε ιδιοκτησία Αδελφών Χριστοπούλου, δυτικά µε τη δηµοτική οδό Ερµού και βόρεια µε Νικολ.
Μαρκέλλου και Γαρυφαλλιάς Μαρκέλλου. Η οικοδοµή αποτελείται από ανώγειο (πρώτο) όροφο και
από το ισόγειο εκ δύο καταστηµάτων, η δε αέρινη στήλη ύπερθεν της οικοδοµής ανήκει επίσης κατά
πλήρες δικαίωµα κυριότητας στην αιτούσα.
Ολόκληρη η οικοδοµή έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και διέπεται υπό του νόµου
αυτού και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ, ώστε έκαστο διαµέρισµα ή όροφος αυτής αποτελεί
χωριστή, διηρηµένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία κατά την έννοια του ανωτέρω νόµου.
Στον δικαιοπάροχο – πατέρα της αιτούσης περιήλθε η ως άνω οικοδοµή, µετά του οικοπέδου
της και των εν αυτώ ετέρων οικοδοµών, κοινά, αδιαίρετα και κατά ισοµοιρία, δυνάµει του υπ’ αρ.
16423/30-1-1936 διανεµητηρίου συµβολαίου του Συµβολαιογράφου Κορίνθου Κων/νου Ι. Καλλίρη,
του λοιπού ποσοστού 50 % ανήκοντος στον αδελφό του Θεοφάνη Μάρκελλο.
Εν συνεχεία ο Θεοφάνης Μάρκελλος απεβίωσε και δυνάµει της υπ’ αρ. 24.358/25-4-1944
δηµοσίας διαθήκης, συνταγείσης ενώπιον του Συµβολαιογράφου Κορίνθου Κωνσταντίνου Παβέλλα
και δηµοσιευθείσης νοµίµως δια του υπ’ αρ. 61/14-6-1944 Πρακτικού του Πρωτοδικείου Κορίνθου,
κατέλιπε κληρονόµους στο µερίδιό του (50 %) επί της οικοδοµής, κατά µεν την επικαρπία τη µητέρα
του Βιολέττα χήρα Μιχ. Μαρκέλλου το γένος Γ. Κώνστα, κατά ψιλή δε κυριότητα την αδελφή του
Μαρία θυγατέρα Μιχ. Μαρκέλλου.
Έπειτα, δυνάµει της υπ’ αρ. 24.956/28-1-1951 δηµοσίας διαθήκης, συνταγείσης ενώπιον του
ιδίου ως άνω Συµβολαιογράφου και δηµοσιευθείσης νοµίµως δια του υπ’ αρ. 48/28-3-1951
Πρακτικού του Πρωτοδικείου Κορίνθου, η Μαρία Μιχαήλ Μαρκέλλου κατέλιπε την ψιλή κυριότητα
ολόκληρου του µεριδίου της εξ αδιαιρέτου στον Κωνσταντίνο Μάρκελλο, τον πατέρα της αιτούσης.
Τέλος, µετά τον θάνατο της επικαρπώτριας Βιολέττας χήρας Μιχαήλ Μαρκέλλου, ο Κωνσταντίνος
Μάρκελλος κατέστη κύριος, νοµέας και κάτοχος, κατά αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο
δικαίωµα κυριότητας σε όλη την οικοδοµή και, µε βάση τα ανωτέρω, σε όλα τα
διαµερίσµατα, καταστήµατα και οριζόντιες ιδιοκτησίες της παραπάνω οικοδοµής επί της
οδού Ερµού αρ. 59. Απώτερος δικαιοπάροχος του όλου ακινήτου είναι ο Μιχαήλ Μάρκελλος, ο
οποίος απεβίωσε αδιαθέτως το έτος 1933 και κατέλιπε ατύπως το σύνολο της περιουσίας του
στους υιούς του Κωνσταντίνο και Θεοφάνη Μάρκελλο.
Από την έρευνα που έγινε στις µερίδες των προκτητόρων, δεν υφίσταται το παραµικρό βάρος
επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου.
Εποµένως από 85ετίας τουλάχιστον µέχρι και σήµερα, ο πρώτος όροφος της
προπεριγραφόµενης οικοδοµής που προσφέρεται µε δωρεά προς τον ∆ήµο Κορινθίων, έχει
συσταθεί νόµιµα ως ανεξάρτητη και αυτοτελής ιδιοκτησία, νέµεται και κατέχεται αδιάλειπτα
και αδιαµφισβήτητα και δε βαρύνεται µε προσηµείωση ή υποθήκη ή κατάσχεση ή
διεκδίκηση.
Σύµφωνα µε τον έλεγχο που έγινε στο Κτηµατολογικό Γραφείο Α΄ Κορίνθου προέκυψαν
τα ακόλουθα:
Η οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου, έχει νόµιµα καταχωρηθεί στο Εθνικό Κτηµατολόγιο
µε ΚΑΕΚ 280550704019/0/5, έχει εµβαδό 87 τ.µ. και ευρίσκεται επί της οδού Ερµού στους

ΑΔΑ: 65Γ7ΩΛ7-Ω2Χ

αριθµούς 53 έως 55, επί οικοπέδου έκτασης 232 τ.µ. Η όλη διώροφη οικοδοµή αποτελείται από έξι
(6) οριζόντιες ιδιοκτησίες, ανάµεσα στις οποίες και η προσφερόµενη από την κυρία Μαρκέλλου.
Ωστόσο εσφαλµένως έχει καταχωρηθεί µε µηδενικό ποσοστό (0 %) συνιδιοκτησίας επί του
οικοπέδου, ενώ κατά τον τίτλο κτήσης το ποσοστό τούτο είναι 40 %. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει
να γίνει διόρθωση προδήλου σφάλµατος και να καταχωρηθεί στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο, πριν
ο ∆ήµος προβεί στη σύνταξη οιασδήποτε συµβολαιογραφικής πράξης µε την αιτούσα.
Κατά τα λοιπά, σύµφωνα πάντα µε την κτηµατολογική εγγραφή, εκτός του ορθού τίτλου κτήσης,
ήτοι του υπ’ αριθµ. 16.701/1971 συµβολαίου (ίδετε ανωτέρω), αναφέρεται ότι η εν λόγω οριζόντια
ιδιοκτησία βαρύνεται µε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ υπέρ των κάτωθι δουλειούχων
(δικαιούχων): Γεωργίου Ζουµπουρλή του Παναγιώτη και της Μαρίας, Παναγιώτη Ζουµπουρλή του
Γεωργίου και της Τασίας, Σωτηρίου Χριστόπουλου του Ευσταθίου και της Λουκίας, Γαρυφαλιάς
Χριστοπούλου του Χρήστου και της ∆έσποινας, Ειρήνης
Χριστόπουλου του Χρήστου και της
∆έσποινας, Σιτέ ∆έσποινας του Κυριάκου και της Ειρήνης, Σωτηρίας Χριστόπουλου του Χρήστου
και της ∆έσποινας, Σωτηρίου Χριστόπουλου του Κων/νου και της Ελένης, Κωνσταντίνου
Χριστόπουλου του Σωτηρίου και της Γαρυφαλιάς, Ιωάννη Χριστόπουλου του Σωτηρίου και της
Γαρυφαλιάς, Χρήστου Χριστόπουλου του Ιωάννη και της Μιράντας, Γαρυφαλιάς Χριστόπουλου
του Ιωάννη και της Μιράντας, Ευσταθίου Χριστόπουλου του Σωτηρίου και της Γαρυφαλιάς,
Παναγιώτας- Νίκης Αντωνοπούλου του Κυριάκου και της Τασίας και Χαρίλαου Αντωνόπουλου του
Κυριάκου και της Τασίας.
To δεσπόζον ακίνητο είναι ένα οικόπεδο εµβαδού 150 τ.µ. κατά τον τίτλο κτήσης και 202,93 τ.µ.
κατά το Κτηµατολόγιο, επί του οποίου έχει ανεγερθεί τετραώροφη οικοδοµή εµβαδού συνολικού
957,46 τ.µ., κύριοι δε αυτού εµφανίζονται οι : Χριστοπούλου Γαρυφαλιά του Χρήστου και της
∆έσποινας, Χριστοπούλου Ειρήνη του Χρήστου και της ∆έσποινας, Σιτέ ∆έσποινα του Κυριάκου και
της Ειρήνης, Χριστοπούλου Σωτηρία του Χρήστου και της ∆έσποινας, Ζουµπουρλής Γεώργιος του
Παναγιώτη και της Μαρίας, Χριστόπουλος Σωτήριος του Ευσταθίου και της Λουκίας, Χριστόπουλος
Σωτήριος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Χριστόπουλος Χρήστος του Ιωάννη και της Μιράντας
και Χριστοπούλου Γαρυφαλιά του Ιωάννη και της Μιράντας.
Πράγµατι, από τον έλεγχο που έγινε στους τίτλους κτήσης των ανωτέρω δουλειούχων από το
έτος 1965 µέχρι και σήµερα ρητά ορίζεται ότι τα όµορα ακίνητα που βρίσκονται στην
ανατολική και νότια πλευρά (στο βάθος) του ακινήτου ιδιοκτησίας Αικατερίνης Μαρκέλλου
έχουν δικαίωµα πραγµατικής δουλείας χρήσης και διέλευσης. Η δίοδος αυτή, σύµφωνα µε το
υπ’ αρ. 4483/16-10-1968 πωλητήριο συµβόλαιο του Συµβολαιογράφου Κορίνθου Ιωάννη Κ.
Καλλίρη, µνεία του οποίου γίνεται σε όλους τους µεταγενέστερους τίτλους κτήσεως, έχει πλάτος
2,60 µ., βάθος 13,40 µ., αποτελεί κατά τα πρώτα 10 µέτρα στεγασµένη στοά και το τµήµα επί του
οποίου υπάρχει η δουλεία διόδου έχει καθορισθεί µε µανδρότοιχο από έτους 1953.
Επιπρόσθετα, το δικαίωµα δουλείας, µε βάση τους παραπάνω τίτλους, ισχύει στο διηνεκές και
ακολουθεί τυχόν µεταβίβαση των ακινήτων, ώστε οι διάδοχοι των τωρινών ιδιοκτητών να
συνεχίσουν να απολαµβάνουν το δικαίωµα αυτό, καθώς τα δεσπόζοντα (ωφελούµενα από τη
δουλεία) ακίνητα είναι τυφλά και περίκλειστα και δεν εξυπηρετούνται µε άλλο τρόπο. Η δουλεία
εξάλλου αποσβήνεται µε µονοµερή δήλωση παραίτησης του δουλειούχου, που γίνεται είτε µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο είτε µε διάταξη τελευταίας βούλησης (διαθήκη).
Εποµένως, το γεγονός ότι ο τίτλος κτήσης του ακινήτου που ανήκει στην αιτούσα
Αικατερίνη Μαρκέλλου δεν αναφέρει τη συγκεκριµένη δουλεία, καίτοι προϋφίστατο, δεν
αναιρεί ότι η χρήση της δουλείας είναι µια διαρκής, παγιωµένη νοµική και πραγµατική
κατάσταση, που βαρύνει το ακίνητο της σηµερινής ιδιοκτήτριας και κάθε µελλοντικού
ιδιοκτήτη.
Από πρακτική άποψη, στις έννοµες συνέπειες της πραγµατικής δουλείας περιλαµβάνεται η
υποχρέωση του εκάστοτε κυρίου του δουλεύοντος ακινήτου να ανέχεται τη διέλευση- εν
προκειµένω- των γειτόνων υπέρ των οποίων έχει συσταθεί, και εκτείνεται µέχρι τη συναίνεσή του
στην εκτέλεση εργασιών, που πιθανόν να χρειαστεί να γίνουν στα δεσπόζοντα ακίνητα, εφόσον
προς τον σκοπό αυτό χρησιµοποιηθεί η δίοδος, αρκεί να µην βλάπτονται τα συµφέροντα του
κυρίου του δουλεύοντος.
β) Με βάση όλα τα ανωτέρω, η γνώµη µου είναι ότι, Η ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ∆ΩΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
∆ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις :
1) να καταµετρηθεί η δουλεία διόδου, ώστε αφενός µεν να αποτυπωθούν οι ακριβείς διαστάσεις
της, αφετέρου δε να διαπιστωθεί εάν η χρήση της γίνεται εντός των προβλεπόµενων από τα
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συµβόλαια ορίων και το σχετικό τοπογραφικό να υπογραφεί από όλους τους σχετιζόµενους µε τη
δουλεία ιδιοκτήτες. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν διενέξεις στο µέλλον.
2) να γίνει πλήρης τεχνικός έλεγχος στο προσφερόµενο ακίνητο, προκειµένου να διαπιστωθούν
πιθανά ελαττώµατα (κακοτεχνίες, ελλιπής στατικότητα, αυθαιρεσίες κλπ), ώστε να υπολογιστεί το
κόστος αποκατάστασης- τακτοποίησης και να εξακριβωθεί εάν πράγµατι συµφέρει τον ∆ήµο
Κορινθίων να αποδεχθεί τη δωρεά.
Αφού ολοκληρωθούν οι ανωτέρω ενέργειες και βεβαιωθεί ότι όλα έχουν καλώς, η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Κορινθίων θα είναι σε θέση να λάβει τη σχετική απόφαση για τη λήψη της
δωρεάς, εξουσιοδοτώντας αρµοδίως τον κ.∆ήµαρχο Κορινθίων να υπογράψει την προβλεπόµενη
συµβολαιογραφική πράξη.
Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών την από 19-11-2019 Τεχνική Έκθεση
Αυτοψίας η οποία καθ'όλο το περιεχόµενό της έχει ως εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
Οι υπογράφοντες α)Καραΐσκος Ιωάννης, πολιτικός µηχανικός αναπληρωτής προι/νος Τεχνικών
Υπηρεσιών, και β)Θεοδοσίου Αναστασία, πολιτικός µηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Κορινθίων, µετά από αυτοψία που διενεργήθηκε στις 19/11/2019, στο κτίριο επί της οδού Ερµού
αρ... στην Κόρινθο, και συγκεκριµένα στη νοτιοδυτική οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου,
διαπίστωσα τα εξής:
1. Το κτίριο είναι διώροφο και προϋφίστατο του 1955 σύµφωνα µε αεροφωτογραφία του έτους
1952. Στο ισόγειο υπάρχουν καταστήµατα και στον όροφο δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες. Η
πρόσβαση στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και στο κλιµακοστάσιο προς Α' όροφο
γίνεται µέσω στοάς, επί της οποίας (σύµφωνα µε τα στοιχεία που µου προσκοµίστηκαν)
υπάρχει δουλεία διόδου όµορων ιδιοκτησιών.
2. Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου είναι οπλισµένο σκυρόδεµα, η δε τοιχοποιία πλήρωσης
είναι οπτοπλινθοδοµή. Λόγω παλαιότητας, υπάρχουν φθορές τόσο στον φέροντα
οργανισµό του κτιρίου όσο και στις τοιχοποιίες. Οι φθορές αυτές οφείλονται σε διάβρωση
λόγω υγρασίας. Ενδεικτικό της κατάστασης αυτής, είναι η βορειοδυτική όψη (πρόσοψη) του
κτιρίου του πρώτου ορόφου, όπου έχουν καθαιρεθεί τα επιχρίσµατα κι έχει αποκαλυφθεί ο
φέρων οργανισµός.
3. Κατά τον έλεγχο της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας, διαπιστώθηκε ότι ευρίσκεται σε κακή
κατάσταση, αφενός µεν λόγω της φθοράς δοµικών στοιχείων κι εγκαταστάσεων, αφετέρου
δε διότι ο χώρος έχει µετατραπεί σε περιστερώνα κι έχουν σωρευτεί ακαθαρσίες πτηνών.
Για το δεύτερο λόγο, δεν ήταν δυνατή η ενδελεχής εξέτασή του. Επίσης δεν ήταν δυνατή η
εξέταση του δώµατος λόγω αδυναµίας πρόσβασης.
Από τα ανωτέρω, συνάγονται τα εξής συµπεράσµατα:
α. Το κτίριο (ως προϋφιστάµενο) του 1955, εµπίπτει στην παράγραφο 2α του άρθρου 82 του
Ν.4495/17 και, συνεπώς, είναι νοµίµως υφιστάµενο κατά τα οριζόµενα στην παρ.1δ του Άρθ-23 του
Ν-4067/12.
β. Επειδή οι φθορές είναι εκτεταµένες, και υπάρχει διάβρωση του οπλισµού, απαιτούνται άµεσες
επεµβάσεις/επισκευές, τόσο του φέροντα οργανισµού, όσο και των λοιπών δοµικών στοιχείων.
γ. Οι επεµβάσεις στα κοινόχρηστα τµήµατα (φέρων οργανισµός, όψεις) του κτιρίου, απαιτούν
απόφαση γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών. Οι εργασίες αυτές, για λόγους ασφαλείας, θα
πρέπει να αφορούν στο σύνολο του κτιρίου και όχι σε µεµονωµένα τµήµατα αυτού, και να
εκτελεστούν κατόπιν λεπτοµερούς ελέγχου όλου του κτιρίου και σχετικής µελέτης (ΚΑΝ.ΕΠΕ).
δ. Η δαπάνη όλων των ανωτέρω εργασιών δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί από µακροσκοπικό
έλεγχο. Ειδικά δε, σε ό,τι αφορά στην υπόψη οριζόντια ιδιοκτησία, εκτιµάται ότι η δαπάνη για την
αποκατάσταση της λειτουργικότητάς της θα υπερβεί τις 30.000€.
ε. Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί η αδυναµία πρόσβασης στον Α' όροφο µε ανελκυστήρα. Η
κατασκευή του θα µπορούσε να γίνει στον ακάλυπτο χώρο (ενδεχοµένως µε εφαρµογή του άρθρου
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17 ΝΟΚ) εφόσον δεν παρεµποδίζει την υφιστάµενη δουλεία, και µόνο µε απόφαση γενικής
συνέλευσης.
Λαµβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει να µην γίνει δεκτή η δωρεά, διότι
υπάρχουν πολλά προβλήµατα στο ακίνητο και η επιδιόρθωσή του θα έχει µεγάλο κόστος για τον
∆ήµο. Λέει επίσης ότι το ακίνητο έχει και θέµατα στατικότητας.
Ο κ.Πνευµατικός παίρνει τον λόγο και λέει ότι η αξία του ακινήτου αυτού, είναι πολλαπλάσια
από το κόστος ανακαίνισης και πρέπει να το πάρει ο ∆ήµος.
Ο κ.Σταυρέλης λέει ότι συµφωνεί, ότι πρέπει να πάρει ο ∆ήµος το ακίνητο, καθώς το σηµείο
είναι πολύ προνοµιακό.
Ο Πρόεδρος λέει ότι αν δεν επιδιορθωθούν και τα διπλανά ακίνητα, ο ∆ήµος ως ιδιοκτήτης στο
µέλλον θα έχει µονίµως προβλήµατα. Ωστόσο, καταλήγει λέγοντας ότι συµφωνεί στην αποδοχή της
δωρεάς.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του
Προέδρου, την υπ' αριθµ. Πρωτ.25464/25-07-2019 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων & ∆ηµοτικής
Περιουσίας,

την

υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ.33745/27-09-2019

γνωµοδότηση

της

πληρεξούσιας

δικηγόρου του ∆ήµου κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλας, την από 19-11-2019 Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας,
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και τις
λοιπές ισχύουσες σχετικές, νοµοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Αποδέχεται την δωρεά ακινήτου προς τον ∆ήµο Κορινθίων, το οποίο πρόκειται για
οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου, επί της οδού Ερµού 53-55, στην Κόρινθο, κυριότητας της
κ.Καρούκη-Μαρκέλλου Αικατερίνης του Κωνσταντίνου και της Πηνελόπης, πλησίον της Αστυνοµίας
κατόπιν της υπ'αριθµ. Πρωτ.: 25202/23-07-2019 αίτηση της ιδίας, µε τους εξής όρους και
προϋποθέσεις :
1)Πριν ο ∆ήµος προβεί στη σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης µε την αιτούσα, να γίνει από
την ιδιοκτήτρια διόρθωση προδήλου σφάλµατος και να καταχωρηθεί στο οικείο κτηµατολογικό
φύλλο, όπου το εν λόγω ακίνητο έχει εσφαλµένως καταχωρηθεί µε µηδενικό ποσοστό (0 %)
συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, ενώ κατά τον τίτλο κτήσης το ποσοστό τούτο είναι 40 %.

2)Όσον αφορά στην υπάρχουσα δουλεία διόδου - η οποία έχει ήδη καταµετρηθεί ως προς τις
ακριβείς διαστάσεις, από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου - να διαπιστωθεί εάν η χρήση της
δουλείας αυτής, γίνεται εντός των προβλεπόµενων από τα συµβόλαια ορίων και να υπογραφεί
από όλους τους σχετιζόµενους µε τη δουλεία ιδιοκτήτες το σχετικό τοπογραφικό, ώστε να
αποφευχθούν διενέξεις στο µέλλον,

ΑΔΑ: 65Γ7ΩΛ7-Ω2Χ

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, και σύµφωνα µε την υπ'
αριθµ. πρωτ.εισερχ.33745/27-09-2019 γνωµοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Βαρδουνιώτη
Σταυρούλας.
Β.- Εξουσιοδοτεί αρµοδίως τον ∆ήµαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της προβλεπόµενης
από τον νόµο συµβολαιογραφικής πράξης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 46/582/2019.-

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 21-01-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

