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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 31/29.9.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

                 Αριθμός Απόφασης  243/2021

Θέμα 3ο Η.Δ.: «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση και σύνταξη υπομνήματος επί της αίτη-
σης ακύρωσης της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ KORINTHIAN PALACE ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη   και ώρα  19:00 συνήλθε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κορινθίων,  σε  τακτική συνεδρίαση,  μέσω  τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΠΝΠ)  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182 οικ.17896/20.9.2021 του Υπουργείου
Εσωτερικών,  και  την  Αριθμ.  Δ1αΓ.Π.οικ.57069/17-9-2021  (ΦΕΚ  4337/18-9-2021  τεύχος  Β΄)  ΚΥΑ  «Έκτακτα  μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021
και  ώρα 6:00»,  ύστερα  από  την  υπ΄  αριθμ.  27684/24-9-2021 πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.
Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων
χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε. 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                  ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Καρσιώτης Παναγιώτης    
5. Πούρος  Γεώργιος
6. Κόλλια Κωνσταντίνα 
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Πνευματικός Αλέξανδρος
9. Ταγαράς Βασίλειος
10. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.Σταυρέλης Νικόλαος
12.Μουρούτσος Γεώργιος 
13.Δόντης Μιχαήλ
14.Κεφάλας Σταύρος
15. Πλατής Σπυρίδων 
16. Πιέτρης Γεώργιος
17. Κορδώσης Χρήστος
18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
19. Ξύδη Μιχαλίτσα
20. Γκερζελής Ιωάννης 
21.Πιέτρης Τιμολέων

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος, 
3. Ζώγκος Ανδρέας

   4..Λαμπρινός Παναγιώτης
   5. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, συνδέθηκε στο
       τέλος του ΕΗΔΘ
   6. Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος
   7. Μπουρσέ Ηλίας, συνδέθηκε στο τέλος του
       ΕΗΔΘ.
   8. Στριμενοπούλου Γεωργία – Γραμματέας
   9. Μανωλάκης Δημήτριος
  10. Κονδύλης Μαρίνος
  11. Καλλίρης Πελοπίδας
  12. Τζέκου Παρασκευή
. 
 

     

       
οι  οποίοι  δεν  συμμετείχαν  αν  και  κλήθηκαν
νόμιμα.
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχε κανένας.
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος ήταν εκτός σύνδεσης από το μέσον του 1ου  ΘΗΔ, o κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος ήταν εκτός σύνδεσης
από το 9ο ΘΗΔ, o κ. Πιέτρης Γεώργιος ήταν εκτός σύνδεσης από το 9ο ΘΗΔ.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα
της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση και σύνταξη υπομνήματος επί της
αίτησης ακύρωσης της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ  KORINTHIAN PALACE ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι: 
1.  Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με
τις οποίες  η Οικονομική Επιτροπή:
«ιε) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε
δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με
μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά
υπόθεση,  ζητημάτων,  τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα  συμφέροντα του δήμου και  απαιτούν  εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α' 114)». 

2.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281  του Ν. 3463/2006 που ορίζουν ότι:
“Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν
εξειδικευμένη  νομική  γνώση ή  εμπειρία,  η  αμοιβή  του  δικηγόρου  καθορίζεται  με  απόφαση  του  δημοτικού  ή  του  κοινοτικού
συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία των  παρόντων μελών του (άρθρο 36 § 7 του Ν. 3801/2009).¨

3.Την αριθ. 506/27.9.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων, την
δικηγόρο Κορίνθου κα Παπαβενετίου Αγγελική, στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον  του
Διοικητικού  Εφετείου  Τρίπολης  για  την  συζήτηση της  υπ’ αριθμ. ΑΚ28/24-6-2020  Αίτησης  των  εταιρειών  :  ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ KORINTHIAN PALACE ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ- δ.τ.  KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. κατά
Δήμου Κορινθίων και λοιπών (συν. δύο),  περί ακυρώσεως 1) της υπ’αριθμ.17116/1299/19-06-2020 Απόφασης της υπηρεσίας
δόμησης, του Δήμου Κορινθίων, περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 47005/2019 πράξης προέγκρισης οικοδομικής άδειας και της υπ’
αριθμ. 51659/2019 οικοδομικής άδειας και  2) της απόρριψης της υπ’ αριθμ. 206815/19-05-2020 αίτησης περί αναθεώρησης της
υπ’ αριθμ. 51659/2019 οικοδομικής άδειας,  κατά την δικάσιμο της 12-10-2021 ή και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο αυτής, να
συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει
τον Δήμο για την πορεία της υποθέσεως. 
     Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, δεδομένου ότι η εν λόγω υπόθεση είναι ιδιαιτέρως δυσχερής και
παρουσιάζει εξαιρετική δυσκολία στον χειρισμό της, καθότι α) με τους λόγους της υπό κρίση αίτησης ακύρωσης τίθενται πολύπλοκα
και δυσχερή θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και διοικητικά θέματα, τα οποία απαιτούν πολύωρη απασχόληση (πέραν της
συνήθους) για μελέτη και προετοιμασία της υπόθεσης, για συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Τμήματος Πολεοδομίας
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομία του Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να αναζητηθούν συγκεκριμένα στοιχεία από
αυτήν, για την μελέτη των στοιχείων αυτών και την εξαγωγή συμπερασμάτων, για τυχόν εξεύρεση σχετικής νομολογίας, καθώς και για
σύνταξη υπομνήματος για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων για την αντίκρουση των προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης  και β) με το
υπό  κρίση  πολυσέλιδο  δικόγραφο  (52  σελίδες)  ζητείται  η  ακύρωση  της  με  αριθμ.πρωτ.17116/1299/19-06-2020  απόφασης  της
Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κορινθίων, με την οποία ανακλήθηκε η με αρ.47005/2019 προέγκριση οικοδομικής άδειας και η με
αρ.51659/2019 οικοδομική άδεια καθώς και η ακύρωση της απόρριψης από την Υ.ΔΟΜ. της με Α/Α206815/19-05-2020 αίτησης
αναθεώρησης οικοδομικής άδειας. Συνεπώς είναι φανερό ότι  είναι  ιδιαίτερα σημαντικό για τον Δήμο Κορινθίων να στηρίξει την
απόφαση που ελήφθη από την υπηρεσία του. 
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α. 00.6111.0001
και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» (Α.Α.Υ. 641/2021).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 27529/23-9-2021 οικονομική προσφορά της δικηγόρου κας. Αγγελικής  Παπαβενετίου, στην οποία αναφέρει
ότι : 

«ΥΠΟΘΕΣΗ: Η με αρ. καταχ. ΑΚ 28/24-6-2020 Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ
KORINTHIAN PALACE ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ.λ.π. κατά του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ για την
ακύρωση: α/ της με αρ. πρωτοκ. 17116/1299/19-6-2020 απόφασης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κορινθίων με την
οποία ανακλήθηκε η με αρ. 47005/2019 προέγκριση οικοδομικής άδειας και η με αρ. 51659/2019 οικοδομική άδεια και β/ της
απόρριψης της με Α/Α 206815/19-5-2020 αίτησης αναθεώρησης της με αρ. 51659/2019 οικοδομικής άδειας, με ημερομηνία
δικασίμου την 12-10-2021 στο Δ/κό Εφετείο Τρίπολης ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο.
1/ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 256.00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
(γραμμάτιο ως Κώδικας Δικηγόρων)
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2/ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ:   85.00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α
(γραμμάτιο ως Κώδικας Δικηγόρων)
3/ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΜΟΙΒΗ:
i/ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ: 6ώρα χ 80 Ευρώ/ ώρα σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων =480 Ευρώ
(πλέον ΦΠΑ), δεδομένου ότι η εν λόγω υπόθεση είναι ιδιαιτέρως δυσχερής και παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στον χειρισμό
της, καθότι:

α/ με τους λόγους της υπό κρίση αίτησης ακύρωσης τίθενται πολύπλοκα και δυσχερή θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και
διοικητικά  θέματα,  τα  οποία  απαιτούν  πολύωρη  απασχόληση  (πέραν  της  συνήθους),  για  μελέτη  και  προετοιμασία  της
υπόθεσης, για συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας  του  Δήμου  Κορινθίων  προκειμένου  να  αναζητηθούν  συγκεκριμένα  στοιχεία  από  αυτήν,  για  την  μελέτη  των
στοιχείων  αυτών  και  την  εξαγωγή  συμπερασμάτων,  για  τυχόν  εξεύρεση  σχετικής  νομολογίας,   καθώς  και  για  σύνταξη
υπομνήματος για λογαριασμό του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ για την αντίκρουση των προβαλλομένων λόγων ακύρωσης, και

 β/ με το υπό κρίση πολυσέλιδο δικόγραφο(52 σελίδες) ζητείται η ακύρωση της με αρ. πρωτοκ. 17116/1299/19-6-2020 απόφασης
της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κορινθίων με την οποία ανακλήθηκε η με αρ. 47005/2019 προέγκριση οικοδομικής άδειας
και η με αρ. 51659/2019 οικοδομική άδεια, καθώς και η ακύρωση της απόρριψης από την Υ.ΔΟ.Μ της με Α/Α 206815/19-5-
2020 αίτησης αναθεώρησης της με αρ. 51659/2019 οικοδομικής άδειας. Συνεπώς, είναι φανερό ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για τον Δήμο Κορινθίων να στηρίξει την απόφαση που ελήφθη από την Υπηρεσία του.

      (Απ΄ όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται σαφώς ότι η απασχόληση με την συγκεκριμένη υπόθεση σίγουρα δεν καλύπτεται σε
καμία περίπτωση από το καθαρό ποσό αμοιβής εκ 167,40 Ευρώ, που απομένει από το συνολικό γραμμάτιο του ΔΣΚ μετά την
αφαίρεση κρατήσεων εκ ποσού 173,60Ευρώ).
ii/ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ: 128,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (το ήμισυ του προβλεπόμενου από τον
Κώδικα  Δικηγόρων  γραμματίου  για  την  παράσταση,   κατόπιν  περιορισμού  του  σχετικού  ποσού),   με  δεδομένο  ότι  δεν
απαιτείται  μετάβαση  και  επιστροφή  στην  Τρίπολη,  όπου  είναι  η  έδρα  του  Δ/κού  Εφετείου  και  επομένως  θα  απαιτηθεί
σημαντικός  χρόνος  ημερήσιας  απασχόλησης.  Το  άνω  ποσό  αφορά  μία  αναβολή,  και  συνεπώς  για  οποιοδήποτε  τυχόν
περαιτέρω αναβολή της υπόθεσης υφίσταται το ίδιο ποσό για έκαστη αναβολή.
- Όλα τα παραπάνω ποσά αμοιβής είναι όπως παραπάνω αναφέρεται πλέον ΦΠΑ και αφορούν μόνο την συζήτηση της

αίτησης ακύρωσης. 
ΕΞΟΔΑ: έξοδα έκδοσης φωτ/φων για την προσκόμιση των στοιχείων που θα χρειαστούν για την αντίκρουση της αίτησης
ακύρωσης (θα προσκομιστεί τιμολόγιο):14,50 Ευρώ.
Σημείωση:-Οτιδήποτε πέραν των ανωτέρω ζητηθεί σχετικά με την εν λόγω υπόθεση θα γίνει συμπληρωματική προσφορά».

Τέλος ο Πρόεδρος ανέφερε ότι επειδή η ανωτέρω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου, κάλεσε το Σώμα
να καθορίσει το ύψος της αμοιβής της Δικηγόρου κας. Παπαβενετίου Αγγελικης, εξειδικευμένης σε τέτοιου είδους ζητήματα και με
μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν.
3463/06. 

Ο  κ.  Αλέξανδρος  Πνευματικός  μεταξύ  άλλων  ανάφερε,  ότι  επειδή  έχει  γίνει  θεσμός  σε  κάθε  συνεδρίαση  να  έχουμε  θέματα
καθορισμού αμοιβής δικηγόρων, δεν θα ψηφίζουμε τέτοια θέματα ξανά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς
στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την αριθ.  506/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την αριθμ. πρωτ.
27529/2021 οικονομική προσφορά της Δικηγόρου κας Παπαβενετίου Αγγελικής, τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ 1 του άρ-
θρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις τις παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006, τις δια-
τάξεις  του  Ν.  4194/13  (Κώδικα  Δικηγόρων),  τις  διατάξεις  της  παρ.  4  του  άρθρου  96  του  Νόμου  3463/2006,  τις  εγκυκλίους
426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182 οικ.17896/20.9.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθ. Δ1αΓ.Π.οικ.57069/17-9-
2021 (ΦΕΚ 4337/18-9-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται
στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφησάντων των κ.κ. 1 Αλέξανδρου Πνευματικού, 2. Ηλία Μπουρσέ και 3. Κων/νας Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου)

Καθορίζει, την αμοιβή της δικηγόρου κας Παπαβενετίου Αγγελικής, στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρα-
σταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης για την συζήτηση της υπ’ αριθμ. ΑΚ28/24-6-2020 Αίτησης των εταιρειών : ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ KORINTHIAN PALACE ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕ-
ΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ- δ.τ.  KORINTHIAN PALACE CATERING
A.E. κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών (συν. δύο), περί ακυρώσεως 1) της υπ’αριθμ.17116/1299/19-06-2020 Απόφασης της υπη-
ρεσίας δόμησης, του Δήμου Κορινθίων, περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 47005/2019 πράξης προέγκρισης οικοδομικής άδειας και
της υπ’ αριθμ. 51659/2019 οικοδομικής άδειας και 2) της απόρριψης της υπ’ αριθμ. 206815/19-05-2020 αίτησης περί αναθεώρη-
σης της υπ’ αριθμ. 51659/2019 οικοδομικής άδειας,  κατά την δικάσιμο της 12-10-2021 ή και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο αυτής,
να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, στο ποσό των 1.194,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, αμοιβή η
οποία κρίνεται εύλογη, διότι η υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

ΑΔΑ: ΩΙΩΙΩΛ7-ΗΡΠ



Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6111.0001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με τίτλο “Αμοιβές νο-
μικών και συμβολαιογράφων”.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  31   / 243 / 2021

                          
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ

                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 01 - 10- 2021
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ    

ΑΔΑ: ΩΙΩΙΩΛ7-ΗΡΠ
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