Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.03.05 14:30:40
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΝΞΟΩΛ7-6ΦΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 7
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 23-02-2021
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 µέσω τηλεδιάσκεψης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.
“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.9147/10-02-2021(ΦΕΚ 534/10.02.2021-τεύχος Β')
Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από
την Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”, της
υπ'Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.9769/12-02-2021(ΦΕΚ 586/ 13.02.2021 -τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής
Απόφασης: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ∆1αΓ.Π.οικ. 9147/10-02-2021 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης : “Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από την
Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β' 534),
την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
και την υπ' αριθµ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήµερα την
την 23η Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από
τηv υπ' αριθµ.5198/19-02-2021 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
∆ήµου Κορινθίων.
Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την υπ'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
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σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος
κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης, έξι (6) µέλη
και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5) Σταυρέλης Νικόλαος, 6) Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 3ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης),
2)Πνευµατικός Αλέξανδρος,(συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 6ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης),
3)Ταγαράς Βασίλειος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 64η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Περί άσκησης ή µη ένδικων µέσων σε δικαστικές υποθέσεις του ∆ήµου» υπενθυµίζει στα µέλη την υπ'
αριθµ.7/100/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου Κορινθίων η κ.Παπαβενετίου Αγγγελική, µε την εντολή να παρασταθεί κατά την δικάσιµο της 16-05-2018 ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Ναυπλίου, ή σε κάθε µετ' αναβολής δικάσιµο ήθελε συζητηθεί η υπ' αριθµ.Κατάθεσης ∆ικογράφου 397/2017 Αίτηση (καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδος αποζηµίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων) της Αδαµαντίας Τσερώνη του Ευσταθίου
κατά του ∆ήµου Κορινθίων και λοιπών, και γενικά να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες προς υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής το υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ.
38349/15-12-2020 ενηµερωτικό σηµείωµα της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Παπαβενετίου µε συνηµµένη την υπ'αριθµ.195/2020 απόφαση Μονοµελούς Εφετείου Ναυπλίου (Απαλλοτριώσεις) επί της
ως άνω αναφερόµενης Αίτησης της Αδαµαντίας Τσερώνη του Ευσταθίου, το οποίο έχει ως εξής :
“Αναφερόµενη στην υπόθεση της από 23/7/2017 και µε αρ. καταθ. 397/17-7-2017 αίτησης καθορισµού προσωρινής τιµής και αναγνώρισης δικαιούχου αποζηµίωσης (διαδικασία απαλλοτριώσεων) της Αδαµαντίας ΤΣΕΡΩΝΗ κατά του ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, που συζητήθηκε στο Μον/λές Εφετείο Ναυπλίου κατά την δικάσιµο της 4/12/2019, όπου παρέστην για λογαριασµό του καθ’ ού ∆ΗΜΟΥ και κατέθεσα προτάσεις, συνηµµένως λαµβάνετε την εκδοθείσα µε αρ. 195/20-11-2020
απόφαση του άνω ∆ικαστηρίου. Με την εν λόγω απόφαση, καθορίστηκε προσωρινή τιµή µονάδας
αποζηµίωσης των ακινήτων µε κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης 0611001 (ΟΤ 794), 0611501 (ΟΤ
795) και 0607056 (ΟΤ 747), που απαλλοτριώνονται λόγω ρυµοτοµίας µε βάση την πράξη εφαρµογής ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ-∆ΕΛΤΑ του ∆ήµου Κορινθίων, το ποσό των 120 Ευρώ/τ.µ., αναγνωρίστηκε η
αιτούσα – Αδαµαντία Τσερώνη δικαιούχος της άνω αποζηµίωσης και αυτής που τυχόν καθοριστεί
οριστικά και επέβαλλε σε βάρος των καθ’ ών, την αµοιβή του Πληρεξουσίου ∆ικηγόρου της αιτούσας
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την οποία προσδιόρισε όσον αφορά τον ∆ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ σε ποσοστό 1,5% επί του ποσού της
αποζηµίωσης που πρέπει να καταβάλλει ο ∆ΗΜΟΣ στην αιτούσα, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Επισηµαίνω ότι η ∆/ νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, µε
τα µε αρ. πρωτοκ. 3248/269/25-1-2018 και 42092/3-12-2019 έγγραφά της, που παρασχέθηκαν και
χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο της άνω δίκης, αποδέχεται την προτεινόµενη από την αιτούσα τιµή
των 120 Ευρώ/τ.µ., ως ταυτιζόµενη µε την τιµή που ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ συµβιβάζεται εξωδικαστικά µε σχετικές αποφάσεις που έχει λάβει και µε δεδοµένο ότι στην προκειµένη περίπτωση ο ∆ήµος υποχρεούται να καταβάλλει στην αιτούσα, αλλά ταυτόχρονα δικαιούται και λαµβάνειν απ’ αυτήν
(ίδετε άνω έγγραφα).”
Επίσης, ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών την υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ. 3736/08-02-2021
σχετική γνωµοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου κ.Παπαβενετίου Α. επί της ως άνω
αναφερόµενης υπ' αριθµ. 195/2020 απόφασης Μονοµελούς Εφετείου Ναυπλίου (Απαλλοτριώσεις)
σύµφωνα µε την οποία :
“Σε απάντηση του εν θέµατι εγγράφου σας ( αρ. Πρωτοκ. 38349/26-1-2021) και σε συνέχεια
των αναφερόµενων στο από 10/12/2020 ηλεκτρονικό µου µήνυµα που έλαβε αρ. πρωτοκ.
38349/15-12-2020, θέτω υπόψη σας τα εξής:
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, αποδέχεται την
προτεινόµενη από την αιτούσα –Αδ. Τσερώνη τιµή των 120 Ευρώ/τ.µ., ως ταυτιζόµενη µε την τιµή
που ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ συµβιβάζεται εξωδικαστικά µε σχετικές αποφάσεις που έχει λάβει (ίδετε
άνω ηλεκτρονικό µου µήνυµα).
Κατόπιν των παραπάνω, δεν τίθεται θέµα άσκησης οριστικής τιµής µονάδος από πλευράς του
∆ήµου για τον καθορισµό της αποζηµίωσης που οφείλεται στην Αδ. Τσερώνη, αφού ο ίδιος ο ∆ήµος
έχει αποδεχτεί (σύµφωνα µε τα παραπάνω) την προταθείσα από την Αδ. Τσερώνη τιµή των 120
Ευρώ/τ.µ.
Αναφορικά µε την αποζηµίωση που οφείλει να καταβάλλει η Αδαµαντία Τσερώνη στον ∆ΗΜΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ λόγω προσκύρωσης, είτε θα ακολουθηθεί ο δικαστικός προσδιορισµός αυτής στο ίδιο
άνω ποσό των 120 Ευρώ/τµ µε σχετική αίτηση του ∆ΗΜΟΥ προς το αρµόδιο ∆ικαστήριο, είτε θα
ακολουθηθεί η διαδικασία του εξώδικου συµβιβασµού, µετά από σχετική αίτηση που θα υποβάλλει η
Αδ. Τσερώνη προς το αρµόδιο Τµήµα ΤΥ και Πολεοδοµίας για τον καθορισµό τιµής µονάδος της
προσκύρωσης στο άνω ποσό των 120 Ευρώ/τ.µ.
(Όσο για την οφειλόµενη από την Αδ. Τσερώνη προς τον ∆ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ εισφορά σε χρήµα, γι’ αυτήν ακολουθείται η διαδικασία της Εγκυκλίου µε αρ. 31/5-3-2004 - αρ. πρωτοκ. ∆ΤΕ/β/οικ.
10888/405/5-3-2004) της Γενικής ∆/νσης Πολεοδοµίας του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. µε θέµα «∆ιατάξεις για την Εισφορά σε Χρήµα», σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του Π∆ 5/1986).
Τέλος, ενδεχοµένως να πρέπει να εξεταστεί (από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου) και το ενδεχόµενο συµψηφισµού των ποσών που οφείλει η Αδ. Τσερώνη να καταβάλλει στον ∆ήµο µε τα
ποσά που της οφείλονται από τον ∆ήµο.”
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Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να υποστηριχθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου, ο
Πρόεδρος προτείνει να µην ασκηθεί από πλευράς ∆ήµου κανένα ένδικο µέσο κατά της
υπ'αριθµ.195/2020 απόφασης Μονοµελούς Εφετείου Ναυπλίου (Απαλλοτριώσεις), η οποία :
α. Καθορίζει προσωρινή τιµή µονάδας αποζηµίωσης των ακινήτων µε κωδικό αριθµό
κτηµατογράφησης α)0611001 στο Ο.Τ. 794, β)0611501 στο Ο.Τ. 795 και γ) 0607056 στο Ο.Τ. 747,
που απαλλοτριώνονται λόγω ρυµοτοµίας µε βάση την πράξη εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης
της επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα-∆έλτα” του ∆ήµου
Κορινθίων, που κυρώθηκε µε την υπ'αριθµ.3920/15-05-2009 απόφαση του Νοµάρχη Κορινθιας, για
το έδαφος, στο ποσό των εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ ανά τ.µ.,
β. Αναγνωρίζει την αιτούσα Αδαµαντία Τσερώνη δικαιούχο της ως άνω προσωρινής
αποζηµίωσης και εκείνης που τυχόν καθοριστεί οριστικά και
γ. Καταδικάζει τους καθ'ων η αίτηση στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας
δικαιούχου, την οποία προσδιορίζει όσον αφορά τον ∆ήµο Κορινθίων σε ποσοστό 1,5% επί του
ποσού της ως άνω καθορισθείσας αποζηµίωσης που πρέπει να καταβάλλει ο ∆ήµος στην αιτούσα,
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
καθώς η ∆/ νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Κορινθίων, µε τα υπ'αριθµ.
πρωτ. 3248/269/25-1-2018 και 42092/3-12-2019 έγγραφά της, αποδέχεται την προτεινόµενη από
την αιτούσα τιµή των εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ ανά τ.µ., ως ταυτιζόµενη µε την τιµή που ο ∆ήµος
Κορινθίων συµβιβάζεται εξωδικαστικά µε σχετικές αποφάσεις που έχει λάβει και µε δεδοµένο ότι
στην προκειµένη περίπτωση ο ∆ήµος υποχρεούται να καταβάλλει στην αιτούσα, αλλά ταυτόχρονα
δικαιούται και λαµβάνειν απ’ αυτήν, σύµφωνα µε την ως άνω γνωµοδότηση της πληρεξούσιας
δικηγόρου του ∆ήµου.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν
την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθµ. 195/2020 απόφαση Μονοµελούς Εφετείου
Ναυπλίου (Απαλλοτριώσεις), την υπ' αριθµ. πρωτ. εισερχ. 3736/08-02-2021 γνωµοδότηση της
πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου κ.Παπαβενετίου Α., τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τον υπό έγκριση προϋπολογισµό του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2021 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου
487/87194, 11-12-2020 (Α∆Α:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής
νοµοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την µη άσκηση περαιτέρω ένδικων µέσων από τον ∆ήµο Κορινθίων κατά της υπ'αριθµ. 195/2020
απόφασης Μονοµελούς Εφετείου Ναυπλίου (Απαλλοτριώσεις), η οποία εκδόθηκε επί της υπ' αριθµ.
Κατάθεσης ∆ικογράφου 397/2017 Αίτησης (καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδος αποζηµίωσης και
αναγνώρισης δικαιούχων) της Αδαµαντίας Τσερώνη του Ευσταθίου κατά του ∆ήµου Κορινθίων και
λοιπών, η οποία :
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α. Καθορίζει προσωρινή τιµή µονάδας αποζηµίωσης των ακινήτων µε κωδικό αριθµό
κτηµατογράφησης α)0611001 στο Ο.Τ. 794, β)0611501 στο Ο.Τ. 795 και γ) 0607056 στο Ο.Τ. 747,
που απαλλοτριώνονται λόγω ρυµοτοµίας µε βάση την πράξη εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης
της επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα-∆έλτα” του ∆ήµου
Κορινθίων, που κυρώθηκε µε την υπ'αριθµ.3920/15-05-2009 απόφαση του Νοµάρχη Κορινθιας, για
το έδαφος, στο ποσό των εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ ανά τ.µ.,
β. Αναγνωρίζει την αιτούσα Αδαµαντία Τσερώνη δικαιούχο της ως άνω προσωρινής
αποζηµίωσης και εκείνης που τυχόν καθοριστεί οριστικά και
γ. Καταδικάζει τους καθ'ων η αίτηση στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας
δικαιούχου, την οποία προσδιορίζει όσον αφορά τον ∆ήµο Κορινθίων σε ποσοστό 1,5% επί του
ποσού της ως άνω καθορισθείσας αποζηµίωσης που πρέπει να καταβάλλει ο ∆ήµος στην αιτούσα,
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
καθώς η ∆/ νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Κορινθίων, µε τα υπ'αριθµ.
πρωτ. 3248/269/25-1-2018 και 42092/3-12-2019 έγγραφά της, αποδέχεται την προτεινόµενη από
την αιτούσα τιµή των εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ ανά τ.µ., ως ταυτιζόµενη µε την τιµή που ο ∆ήµος
Κορινθίων συµβιβάζεται εξωδικαστικά µε σχετικές αποφάσεις που έχει λάβει και µε δεδοµένο ότι
στην προκειµένη περίπτωση ο ∆ήµος υποχρεούται να καταβάλλει στην αιτούσα, αλλά ταυτόχρονα
δικαιούται και λαµβάνειν απ’ αυτήν, σύµφωνα µε την υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ. 3736/08-02-2021
σχετική γνωµοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου κ.Παπαβενετίου Α., σύµφωνα µε
την οποία δεν τίθεται θέµα άσκησης οριστικής τιµής µονάδος από πλευράς του ∆ήµου για τον
καθορισµό της αποζηµίωσης που οφείλεται στην Αδ. Τσερώνη, αφού ο ίδιος ο ∆ήµος έχει
αποδεχτεί (σύµφωνα µε τα παραπάνω) την προταθείσα από την Αδ. Τσερώνη τιµή των 120
Ευρώ/τ.µ..

Η παρούσα κοινοποιείται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδοµίας και ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, προκειµένου να εξετάσουν τα ακόλουθα
ζητήµατα, που θέτει η πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου, και να προβούν στις απαιτούµενες, κατά
την κρίση τους και σύµφωνα την κείµενη νοµοθεσία, ενέργειες.
Η πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου κ. Παπαβενετίου επισηµαίνει ότι:
Στην προκειµένη περίπτωση ο ∆ήµος υποχρεούται να καταβάλλει στην αιτούσα, αλλά
ταυτόχρονα δικαιούται και λαµβάνειν απ’ αυτήν, οπότε :
Α.-Αναφορικά µε την αποζηµίωση που οφείλει να καταβάλλει η Αδαµαντία Τσερώνη στον ∆ήµο
Κορινθίων λόγω προσκύρωσης, είτε θα ακολουθηθεί ο δικαστικός προσδιορισµός αυτής στο ίδιο άνω
ποσό των εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ ανά τ.µ. µε σχετική αίτηση του ∆ήµου προς το αρµόδιο
∆ικαστήριο, είτε θα ακολουθηθεί η διαδικασία του εξώδικου συµβιβασµού, µετά από σχετική αίτηση
που θα υποβάλλει η Αδαµαντία Τσερώνη προς το αρµόδιο Τµήµα Τ.Υ και Πολεοδοµίας για τον
καθορισµό τιµής µονάδος της προσκύρωσης στο άνω ποσό, και
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Β.- Για την οφειλόµενη από την Αδαµαντία Τσερώνη προς τον ∆ήµο Κορινθίων εισφορά σε
χρήµα, ακολουθείται η διαδικασία της υπ'αριθµ.31/5-3-2004 (αριθµ.πρωτ. ∆ΤΕ/β/οικ. 10888/405/5-32004) Εγκυκλίου της Γενικής ∆/νσης Πολεοδοµίας του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. µε θέµα «∆ιατάξεις για
την Εισφορά σε Χρήµα», σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του Π∆ 5/1986 (ΦΕΚ 2/1986 τεύχος Α')
“Προσδιορισµός αξίας ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήµα και τρόπος καταβολής της”.

Τέλος, ενδεχοµένως να πρέπει να εξεταστεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου το
ενδεχόµενο συµψηφισµού των ποσών που η Αδαµαντία Τσερώνη οφείλει να καταβάλλει στον ∆ήµο
µε τα ποσά που της οφείλονται από τον ∆ήµο.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 7/64/2021.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 05-03-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
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