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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 41
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 25-8-2020
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 25η Αυγούστου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 24451/21-08-2020 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.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την 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
σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδωνας, 3)Κόλλια Κων/να, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6) Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό µέλος
κ.Σταυρέλη Νικόλαο).

Απόντες
1) Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος,3)Πλατής Σπυρίδων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 380η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Επί
εισηγήσεως περί εξώδικου συµβιβασµού για τον καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης
απαλλοτρίωσης γης και επικειµένων, για την ιδιοκτησία µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης
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0514028 που περιλαµβάνεται στα Ο.Τ 681 & Ο.Τ 684 και για την ιδιοκτησία µε κωδικό αριθµό
κτηµατογράφησης 0636003 (Ο.Τ 784) στην περίµετρο του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως
περιοχής ''Μπαθαρίστρα – ∆έλτα'' του ∆ήµου Κορινθίων (αφορά το ποσοστό συνιδιοκτησίας
του κ. Γεώργιου Μάρκελλου του Λεωνίδα και της Μαρίνας» θέτει υπ'όψιν των µελών της
Επιτροπής την υπ' αριθµ. πρωτ. 44647/3269/2019 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδοµικών
εφαρµογών και µελετών του Τµήµατος Πολεοδοµίας, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: ''Εξώδικος συµβιβασµός για τον καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης
απαλλοτρίωσης γης και επικειµένων, για την ιδιοκτησία µε κωδικό αριθµό
κτηµατογράφησης 0514028 που περιλαµβάνεται στα Ο.Τ 681 & Ο.Τ 684 και για την
ιδιοκτησία µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης 0636003 (Ο.Τ 784) στην περίµετρο του
εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα – ∆έλτα'' του ∆ήµου Κορινθίων
(αφορά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του κ. Γεώργιου Μάρκελλου του Λεωνίδα και της
Μαρίνας''
Ο κ. Γεώργιος Μάρκελλος του Λεωνίδα και της Μαρίνας µε την αριθµ. πρωτ. 35495/2642/10-102019 αίτησή του, ζητά εξώδικο συµβιβασµό για τον καθορισµό τιµής µονάδος της αποζηµίωσης
λόγω απαλλοτρίωσης γης και επικειµένων, ως φερόµενος συνιδιοκτήτης µε ποσοστό
συνιδιοκτησίας 11,11% εξ΄ αδιαιρέτου των ιδιοκτησιών α) µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης
0514028 που περιλαµβάνεται στα Ο.Τ 681 & Ο.Τ 684 και β) µε κωδικό αριθµό
κτηµατογράφησης 0636003 στην περίµετρο (Ο.Τ 784) του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως
περιοχής ''Μπαθαρίστρα – ∆έλτα'' ∆ήµου Κορινθίων, σύµφωνα µε την πράξη εφαρµογής που
κυρώθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νοµάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή: τόµος
563 /αριθµός 493 Α΄ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου) και τον πίνακα επικειµένων που κυρώθηκε µε
την αριθµ. πρωτ. 66264/06-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
Συγκεκριµένα, αιτείται τον καθορισµό τιµής µονάδος του δικαιώµατος αποζηµίωσής του από το
∆ήµο Κορινθίων για τα κάτωθι:
α) για την αναλογούσα µε βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας του αποζηµίωση γης λόγω
ρυµοτοµίας επιφάνειας 65,51 τ.µ, µε την τιµή µονάδος εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό
µέτρο (120,00 €/τµ), σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 5/82/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κορινθίων.
∆ηλαδή, η αποζηµίωση του µεριδίου του εκ της απαλλοτριωτέας γης θα ανέρχεται σε 65,51 τµ Χ
120,00 €/τ.µ = 7.861,20 € (επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά).
Σηµειώνεται, ότι η ως άνω αναλογούσα αποζηµίωση του αιτούντος εµπεριέχεται στη συνολικότερη
δεσµευόµενη προς απαλλοτρίωση γη για τη δηµιουργία κοινοχρήστου χώρου επιφάνειας 271,50 τµ
στο κ.α 0514028 σύµφωνα µε το διάγραµµα δέσµευσης κλίµακας 1:200 που συνοδεύει την υπ΄
αριθµ. 12/2014 διορθωτική πράξη εφαρµογής που έχει κυρωθεί µε την αριθµ. πρωτ. 30931/30-062014 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η οποία αφορούσε διόρθωση του ποσοστού
συνιδιοκτησίας της έτερης συνιδιοκτήτριας κας Σταυρούλας Μαρκέλλου του Λεωνίδα και της
Μαρίνας.
β) για την αναλογούσα µε βάση το ποσοσστό συνιδιοκτησίας του αποζηµίωση
απαλλοτριωτέων επικειµένων σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό
εκτίµησης αξίας επικειµένων πολεοδοµικής ενότητας Μπαθαρίστρα – ∆έλτα της επιτροπής του
άρθρου 1 του Π.∆ 5/1986 όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες ανά ιδιοκτησία.
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0514028 (Ο.Τ 681 – Ο.Τ 684)
ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ
ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣ
ΠΟΣΟ
ΙΑΣ (%)
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ
ΗΣ
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ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩ
Ν
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(€)
ΕΛΙΑ

19

ΜΕΓΑΛΗ

210,00 €/τεµ

3.990,00

ΣΥΚΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

105,00 €/τεµ

105,00

80,00 µ.µ

-

13,50 €/µ.µ

1.080,00

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛ
ΕΓΜΑ

5.175,00

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩ
Ν
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(€)

11,11%

574,94 €

∆ηλαδή, η αποζηµίωση επικειµένων που αναλογεί στον αιτούντα για την ιδιοκτησία µε κ.α 0514028
θα ανέρχεται σε 574,94 € (πεντακόσια εβδοµήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά).
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0636003 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (Ο.Τ 784)

ΕΙ∆ΟΣ

ΕΛΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ
(€)

13

ΜΕΓΑΛΗ

210,00 €/τεµ

2.730,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΗΣ
ΗΣ
ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣ
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩ
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩ
ΙΑΣ (%)
Ν
Ν
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(€)
(€)

2.730,00

11,11%

303,30 €

∆ηλαδή, η αποζηµίωση επικειµένων που αναλογεί στον αιτούντα για την ιδιοκτησία µε κ.α 0636003
θα ανέρχεται σε 303,30 € (τριακόσια τρία ευρώ και τριάντα λεπτά).
Οπότε, η συνολική αποζηµίωση επικειµένων που αναλογεί στον αιτούντα θα ανέρχεται σε 574,94 €
+ 303,30 € = 878,24 € (οκτακόσια εβδοµήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ η αναλογούσα αποζηµίωση του αιτούντα για απαλλοτρίωση γης και επικειµένων
αναφορικά µε τις ως άνω ιδιοκτησίες µε κ.α 0514028 και κ.α 0636003, θα ανέρχεται σε 7.861,20 €
(γη) + 878,24 € (επικείµενα) = 8.739,44 € (οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και
σαράντα τέσσερα λεπτά) υπό την αίρεση ότι ο αιτών θα αναγνωριστεί τελικά ως δικαιούχος της
αποζηµίωσης µε απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου.
Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης περί της αποδοχής ή µη του εξώδικου
συµβιβασµού, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3
του Ν.4623/2019.

−
−
−
−
−
−
−
−

Συνηµµένα:
Η αριθµ. πρωτ. 35495/2642/10-10-2019 αίτηση του κ. Γεώργιου Μάρκελλου του Λεωνίδα
και της Μαρίνας
Η µε αριθµ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νοµάρχη Κορινθίας περί κύρωσης της
πράξης εφαρµογής πολεοδοµικής ενότητας Μπαθαρίστρα - ∆έλτα
Αντίγραφα των πινάκων της κυρωµένης πράξης εφαρµογής για τις ιδιοκτησίες µε κ.α
0514028 και µε κ.α 0636003 (σελίδες 192α, 192β – σελίδες 200α, 200β – σελίδες 436α,
436β)
Αποσπάσµατα του διαγράµµατος της κυρωµένης πράξης εφαρµογής κλίµακας 1:1000 όπου
αποτυπώνονται οι ιδιοκτησίες µε κ.α 0514028 και κ.α 0636003
Απόσπασµα του διαγράµµατος δέσµευσης της υπ΄ αριθµ. 12/2014 κυρωµένης διορθωτικής
πράξης εφαρµογής κλίµακας 1:200
Η µε αριθµ. πρωτ. 66264/06-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί
κύρωσης των πινάκων επικειµένων πολεοδοµικής ενότητας Μπαθαρίστρα – ∆έλτα
Αντίγραφο του κυρωµένου πίνακα επικειµένων για την ιδιοκτησία µε κ.α 0514028 (σελίδα
42)
Αντίγραφο του κυρωµένου πίνακα επικειµένων για την ιδιοκτησία µε κ.α 0636003 (σελίδα
174)
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−
−

Το µε αριθµ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίµησης αξίας επικειµένων πολεοδοµικής
ενότητας Μπαθαρίστρα – ∆έλτα της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆ 5/1986.
Η υπ΄ αριθµ. 5/82/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος ακολούθως υπενθυµίζει στην Οικονοµική Επιτροπή την υπ' αριθµ.7/67/2020

απόφασή της, µε την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου η κ.Κοκκίνου Παρασκευή
προκειµένου να γνωµοδοτήσει επί του ως άνω αιτήµατος και θέτει υπ' όψιν των µελών την από 11-082020 (υπ' αριθµ.πρωτ.εισερχ.23441/13-08-2020) γνωµοδότηση της πληρεξουσίας δικηγόρου, η οποία
συµπερασµατικά, θεωρεί ότι :
“είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου Κορινθίων να προβεί σε εξώδικο συµβιβασµό µε τον αιτούντα
Γεώργιο Μάρκελλο του Λεωνίδα και της Μαρίνας, φεροµένου ως συνιδιοκτήτη κατά ποσοστό
11,11% εξ' αδιαιρέτου της µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης 0514028 ιδιοκτησίας, που
περιλαµβάνεται στα Ο.Τ. 681 & 684, καθώς και της µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης 0636003
(Ο.Τ 784) ιδιοκτησίας στην περίµετρο του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα –
∆έλτα'' του ∆ήµου Κορινθίων, µε τον οποίο εξώδικο συµβιβασµό θα καθοριστούν:
- Η τιµή µονάδος αποζηµιώσεως στο ποσό των 120 ευρώ ανά τ.µ., για την οφειλόµενη
αποζηµίωση προς αυτόν από τον ∆ήµο Κορινθίων, για την αναλογούσα µε βάση το ποσοστό
συνιδιοκτησίας του αποζηµίωση γης λόγω ρυµοτοµίας (ελλείµµατος γης) επιφανείας 65,51 τ.µ.,
σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 5/82/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων και την
υπ'αριθµ.44647/3269/2019 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου
Κορινθίων.
- Η τιµή µονάδος αποζηµίωσης λόγω απαλλοτρίωσης των επικειµένων στις ως άνω µε
κωδικούς αριθµούς κτηµατογράφησης 0514028 (Ο.Τ 681 & 684) και
0636003 (Ο.Τ 784)
ρυµοτοµούµενες ιδιοκτησίες µε βάση το ποσοστό συνιδιοκτησία του αιτούντος 11,11% εξ αδιαιρέτου,
όπως αυτή έχει καθοριστεί µε το υπ'αριθµ.1/2013 πρακτικό εκτίµησης αξίας επικειµένων πράξης
εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης περιοχής “Μπαθαρίστρα – ∆έλτα” ∆ήµου Κορινθίων, της Επιτροπής
του άρθρου 1 του Π.∆ 5/1986 και έχει υπολογιστεί στην υπ'αριθµ.πρωτ.44647/3269/2019 εισήγηση
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων.
∆ηλαδή να καθοριστεί µε εξώδικο συµβιβασµό η τιµή µονάδας αποζηµιώσεως:
* Για κάθε µεγάλη ελιά στο ποσό των 210 ευρώ
* Για κάθε µεγάλη συκιά στο ποσό των 105 ευρώ
* Για κάθε µέτρο µήκους συρµατοπλέγµατος για το οποίο δεν υπάρχει ένδειξη της κατάστασής του
στους οικείους πίνακες και ως εκ τούτου θεωρείται ότι βρίσκεται σε “µέτρια κατάσταση (διατήρησης ή
ποιότητας κατασκευή κ.λ.π.)”, στο ποσό των 13,50 ευρώ και ως εκ τούτου ο αιτών να λάβει την
αποζηµίωση που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας του επί των επικειµένων, ήτοι στο ποσοστό
των 11,11% εξ αδιαιρέτου, για τις 19 µεγάλες ελιές, την µία µεγάλη συκιά και για το συρµατόπλεγµα
80,00 µ.µ., επικείµενα στην µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης 0514028 ιδιοκτησία και για τις 13
µεγάλες ελιές, επικείµενα στην µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης 0636003 ιδιοκτησία.
Επισηµαίνεται επιπροσθέτως ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.3 & 4 του
Ν.2882/2001 “Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων”, ο συµβιβαστικός προσδιορισµός της
αποζηµίωσης ισχύει µε την αίρεση ότι ο διάδικος που µετείχε στον συµβιβασµό, θα αναγνωριστεί
τελικά ως δικαιούχος της αποζηµίωσης, κατά τη διαδικασία των άρθρων 26 και επόµενα του ίδιου
νόµου, καθώς και ότι ο συµβιβαστικός προσδιορισµός της αποζηµίωσης επιφέρει αποτελέσµατα
µόνον µεταξύ εκείνων που µετείχαν σε αυτόν.”
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να αποδεχτεί το αίτηµα
για εξώδικο συµβιβασµό

του κ.Γεωργίου Μάρκελλου του Λεωνίδα και της Μαρίνας για την

οφειλόµενη προς αυτόν αποζηµίωση από τον ∆ήµο Κορινθίων: α) για την αναλογούσα µε βάση το
ποσοστό συνιδιοκτησίας του αποζηµίωση γης λόγω ρυµοτοµίας επιφάνειας 65,51 τ.µ, µε
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προτεινόµενη την τιµή µονάδος των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο (120,00 €/τµ) και
β) για την αναλογούσα µε βάση το ποσοσστό συνιδιοκτησίας του αποζηµίωση απαλλοτριωτέων
επικειµένων µε προτεινόµενες τιµές µονάδος, αυτές που καθορίστηκαν µε το υπ'αριθµ. πρωτ.
56046/10-10-2013 Πρακτικό εκτίµησης αξίας επικειµένων της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆
5/1986, σύµφωνα µε την σχετική γνωµοδότηση της πληρεξουσίας δικηγόρου.

Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδοµίας του ∆ήµου και τα συνηµµένα αυτής έγγραφα, την υπ'αριθµ. 7/67/2020 απόφαση
Οικονοµικής

Επιτροπής,

την

από

11-08-2020

(υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ.23441/13-08-2020)

γνωµοδότηση της πληρεξουσίας δικηγόρου κ.Κοκκίνου Παρασκευής, 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 κατόπιν της υπ' αριθµ. 35495/2642/10-10-2019 Αιτήσεως του
κ.Γεώργιου Μάρκελλου του Λεωνίδα και της Μαρίνας για τον καθορισµό τιµής µονάδος της
αποζηµίωσης λόγω απαλλοτρίωσης γης και επικειµένων, ως φερόµενου συνιδιοκτήτη µε ποσοστό
συνιδιοκτησίας 11,11% εξ' αδιαιρέτου των ιδιοκτησιών α) µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης
0514028 που περιλαµβάνεται στα Ο.Τ 681 & Ο.Τ 684 και β) µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης
0636003 στην περίµετρο (Ο.Τ 784) του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα –
∆έλτα'' ∆ήµου Κορινθίων, µε την τιµή µονάδος εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο εδάφους
(120,00 €/τµ) και µε τιµές µονάδος αποζηµίωσης απαλλοτριωτέων επικειµένων: για κάθε µεγάλη
ελιά το ποσό των 210 ευρώ, για κάθε µεγάλη συκιά το ποσό των 105 ευρώ και για κάθε µέτρο
µήκους συρµατοπλέγµατος µέτριας κατάστασης
από

11-08-2020

το ποσό των 13,50 ευρώ,

(υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ.23441/13-08-2020)

γνωµοδότηση

σύµφωνα µε
της

την

πληρεξουσίας

δικηγόρου κ.Κοκκίνου Παρασκευής.
Ως εκ τούτου, η αποζηµίωση από τον ∆ήµο Κορινθίων προς τον αιτούντα, ως φερόµενου
συνιδιοκτήτη µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 11,11% εξ' αδιαιρέτου των ως άνω ιδιοκτησιών θα
διαµορφωθεί ως εξής :
1. εκ της απαλλοτριωτέας γης, θα ανέλθει στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων
εξήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (65,51 τµ Χ 120,00 €/τ.µ = 7.861,20 €),

2. εκ των απαλλοτριωτέων επικειµένων για την ιδιοκτησία µε κ.α 0514028 θα ανέλθει
στο ποσό των πεντακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τεσσάρων
λεπτών (574,94 €),

3. εκ των απαλλοτριωτέων επικειµένων για την ιδιοκτησία µε κ.α 0636003 θα ανέλθει στο
ποσό των τριακοσίων τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (303,30 €).
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Ήτοι, η συνολική αποζηµίωση επικειµένων θα ανέλθει στο ποσό των οκτακοσίων εβδοµήντα
οκτώ ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (574,94 € + 303,30 € = 878,24 €) και
συνολικά η αναλογούσα αποζηµίωση του αιτούντα κ.Γεώργιου Μάρκελλου του Λεωνίδα και της
Μαρίνας λόγω απαλλοτρίωσης γης και επικειµένων, ως φερόµενου συνιδιοκτήτη µε ποσοστό
συνιδιοκτησίας 11,11% εξ' αδιαιρέτου των ιδιοκτησιών α) µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης
0514028 ( στα Ο.Τ 681 & Ο.Τ 684) και β) µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης 0636003 στην
περίµετρο (Ο.Τ 784) του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως περιοχής ''Μπαθαρίστρα – ∆έλτα'' ∆ήµου
Κορινθίων, θα ανέλθει στο ποσό των οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα
τεσσάρων λεπτών (7.861,20 € (γη) + 878,24 € (επικείµενα) = 8.739,44 €).
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.3 & 4 του Ν.2882/2001 “Κώδικας
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων”, ο συµβιβαστικός προσδιορισµός της αποζηµίωσης ισχύει µε την
αίρεση ότι ο διάδικος που µετείχε στον συµβιβασµό, θα αναγνωριστεί τελικά ως δικαιούχος της
αποζηµίωσης, κατά την διαδικασία των άρθρων 26 και επόµενα του ίδιου νόµου, καθώς και ότι ο
συµβιβαστικός προσδιορισµός της αποζηµίωσης επιφέρει αποτελέσµατα µόνον µεταξύ εκείνων που
µετείχαν σε αυτόν.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δηµοτικό προϋπολογισµό έτους 2020 στον Κ.Α. 30/7111.0003
µε τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.347.422,52€.
Β.- Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο 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 41/380/2020.-

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 11-09-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

