
7.Μουζάκης Αθανάσιος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Θεοδώρου Αγγελική,
10.Παντελέου Κων/νος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος
Γεωργίου Χαράλαμπος και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής:

1.Το υπ’ αριθμ. 582/22-12-2008 Φ.Ε.Κ. (τεύχος αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων), όπου δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ.
206/15/28-11-2003 απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομ/κής Αυτ/σης
Κορινθίας, περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την διαπλάτυνση -
διάνοιξη της Επαρχιακής Οδού “Ε.Ο. Περαχώρας - Λ. Βουλιαγμένης.

2.Η υπ΄αριθμ. 259/2010 απόφαση του Μον. Πρωτ. Κορίνθου περί
καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες που
απαλλοτριώνονται.

3.Η υπ΄αριθμ. 313/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί
προσωρινής εκκαθάρισης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση
του ανωτέρω έργου ‘’Βελτίωση – ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας – Λ.
Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας’’ δυνάμει της
259/2010 απόφασης Μ.Π.Κ.

4.Η υπ΄αριθμ. 350/2014 απόφαση του Μον. Πρωτ. Κορίνθου με την
οποία ορίζεται ο Κολλιάκος Νικόλαος του Ανδρέα δικαιούχος αποζημίωσης
των με αριθμό 171Α και 201 ιδιοκτησιών της εν λόγω αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης.

5.Το κτηματολογικό διάγραμμα.
6.Οι σχετικοί κτηματολογικοί πίνακες.
7.Το από 18-62015 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας με

το οποίο ζητείται η εκκαθάριση των 171Α και 201 ιδιοκτησιών με φερόμενο
ιδιοκτήτη τον Κολλιάκο Νικόλαο του Ανδρέα.

8.Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους στον οποίο
προβλέπεται α) πίστωση για απαλλοτριώσεις οικοπέδων & εδαφικών
εκτάσεων. Κ.Α. 30-7111.001 (Α-500/03-08-2016 ΠΑΥ) και β) πίστωση για
καταβολή δικαστικών εξόδων αποζημιώσεων κλπ Κ.Α. 00-6492.004 (79/2016
ΠΑΥ & διάθεση με 32/2016 Α.Ο.Ε.).

9..Το από 03-08-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Εσόδων
σχετικά με τη συμπληρωματική παρακατάθεση για τις ανωτέρω αναφερόμενες
ιδιοκτησίες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Την συμπληρωματική παρακατάθεση για τις ιδιοκτησίες 171Α και 201
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση του έργου ‘’Βελτίωση –
ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας – Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο.
Περαχώρας’’, ποσού 1.342,50 €, δυνάμει της με αριθμό 350/2014 απόφασης
του Μον. Πρωτ. Κορίνθου, το οποίο αναλύεται ως εξής :



Αρ.
ιδιοκτησία
ς

Επώνυμο ΄Ονομα Ονομα
πατέρα

Εμβαδόν Ποσό
αποζημίωση
ς σε €

Αρ.
υπόχρεου
ιδιοκτησία
ς

171Α Κολλιάκος Νικόλαος Ανδρέας

0,20 5,00

ΙΔ.171Α
(αυταπ)
19,80
ΙΔ.78

201 Κολλιάκος Νικόλαος Ανδρέας

41,50 1.037,50

ΙΔ.201
(αυταπ)
90,20
ΔΗΜΟΣ

Σύνολο αποζημίωσης εδάφους      1.042,50 €
Σύνολο δικαστικών εξόδων 300,00 €

Δεν θα συνταχθεί βεβαιωτικός κατάλογος καθότι ο Δήμος είναι ο
μοναδικός υπόχρεος.

Η διάθεση της πίστωσης των δικαστικών εξόδων έχει γίνει με την
32/2016 Α.Ο.Ε., ενώ εκείνη των 1.042,50 € που αφορά αποζημίωση για το
έδαφος  θα γίνει με επόμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό   236/2016

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι  18  Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος


