Με ηελ απόθαζε 292/10 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ (Τκήκαηνο
ΙΑ Αθπξσηηθνύ Σρεκαηηζκνύ), σο Σπκβνπιίνπ, αλαθιήζεθε ε απόθαζε
129/2010 ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ είρε αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο
2/11-1-10 ηεο Δπηηξνπήο Απζαηξέησλ ηεο Γη/λζεο Πνιενδνκίαο Αλαηνιηθνύ
Τνκέα ηεο Ννκαξρίαο Αζελώλ, ζρεηηθώο κε ρξήζε αθηλήησλ επί ησλ όδσλ
Κύπξνπ-Μαθεδνλίαο-Βεξγίλαο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο.
Δπεηδή θαηά ην άξζξν 283 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/10 ν Γήκνο Φηινζέεο ν
νπνίνο πξνέξρεηαη από ζπλέλσζε ηξηώλ (3) Γήκσλ Ν. Ψπρηθνύ, Φηινζέεο θαη
Ψπρηθνύ, από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ρσξίο θακηά άιιε δηαηύπσζε
ζπλερίδεη απηνδηθαίσο ηηο εθθξεκείο δίθεο ηνπ Γήκνπ απηνύ θαη επεηδή έρνπλ
πξνθύςεη λέα ζηνηρεία πνπ δηθαηνινγνύλ ην αίηεκα αλάθιεζεο ηεο σο άλσ
απόθαζεο 292/10, εηζεγνύκαη λα αλαηεζεί ζην δηθεγόξν Χξήζην Βαξβαξίγν,
(ζηνλ νπνίν ε Γεκαξρηθή Δπηηξνπή Φηινζέεο είρε αλαζέζεη όιν ηνλ ρεηξηζκό
ηεο παξαπάλσ ππνζέζεσο), λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ζην παξαπάλσ
Γηθαζηήξην αίηεζε ηνπ Γήκνπ καο γηα αλάθιεζε ηεο πξναλαθεξόκελεο
απνθάζεσο 292/10 ηνπ παξαπάλσ Γηθαζηεξίνπ άιισο γηα ρνξήγεζε λέαο
αλαζηνιήο ηεο σο άλσ πνιενδνκηθήο πξάμεο πεξηιακβάλνληαο θαη αίηεκα
εθδόζεσο πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη λα παξαζηεί θαηά ηε ζπδήηεζή ηεο.
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, Ο Πξόεδξνο εηζεγείηαη ζηα κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα εγθξίλνπλ ηελ αλάζεζε ζηνλ παξαπάλσ Γηθεγόξν.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 παξ.1 εδ. ηε΄
ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ πην πάλσ εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ
Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Χξήζην Βαξβαξίγν λα ζπληάμεη θαη
θαηαζέζεη ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ ((Τκήκα ΙΑ Αθπξσηηθό
Σρεκαηηζκό), σο Σπκβνύιην, αίηεζε ηνπ Γήκνπ γηα αλάθιεζε ηεο απόθαζεο
292/10 ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ, άιισο γηα ρνξήγεζε λέαο αλαζηνιήο ηεο
αλαθεξόκελεο ζηελ εηζήγεζε πξάμεσο ηεο Δπηηξνπήο Απζαηξέησλ
πεξηιακβάλνληαο θαη αίηεκα εθδόζεσο πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη λα παξαζηεί
θαηά ηε ζπδήηεζή ηεο.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό
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Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΜΟΗΓΑΘΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ

Ακριβές απόσπασμα
Τστικό
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ-ΤΣΗΘΝ
ΜΟΗΓΑΘΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
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1) ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ
2) ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ
3)ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ
4)ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ-ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ
5) ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ
6) ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ

