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              Ο κε ην άξζξν 1 ηνπ 3852/2010 θαηαξγεζείο Δήκνο Ψπρηθνύ ζπλελώζεθε 
καδί κε άιινπο δύν Δήκνπο ζην κε ηνλ ίδην λόκν ζπζηαζέληα Δήκν Φηινζέεο-
Ψπρηθνύ, πνπ, θαηά ην άξζξν 283 παξ. 1 ηνπ λόκνπ απηνύ, από ηελ έλαξμε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ (1-1-2011) απηνδηθαίσο ππεηζήιζε ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ Δήκνπ Ψπρηθνύ θαη ζπλερίδεη ηηο εθθξεκείο δίθεο, ζηηο νπνίεο δηάδηθν 
κέξνο είλαη ν Δήκνο Ψπρηθνύ. 
   Ο Σύιινγνο Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο Ψπρηθνύ, καδί κε άιινπο 10 δεκόηεο 
Ψπρηθνύ, θαηέζεζαλ ζην ΣηΕ αίηεζε, κε ηελ νπνία δηώθνπλ ηελ αθύξσζε ηεο 
απνθάζεσο 90/2009 ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Ψπρηθνύ, όπσο ηζρπξίδνληαη πνπ 
αθνξά ζηελ θαηαζθεπή πνδειαηόδξνκνπ ζε δξόκνπο ηνπ Ψπρηθνύ. Η ζπδήηεζε ηεο 
αηηήζεσο απηήο νξίζηεθε ζην Δ’ Τκήκα ηνπ ΣηΕ γηα ηε 15-3-2011. Όκσο απόθαζε 
ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε αξ. 90/2009, πνπ λ’ αλαθέξεηαη ζε ηέηνην ζέκα, δελ 
ππάξρεη. Με ηέηνην αξηζκό θαη ρξνλνινγία ππάξρεη ζρεηηθή κε ην ζέκα απηό απόθαζε 
ηεο Δεκαξρηαθήο Επηηξνπήο Ψπρηθνύ. Τα ίδηα πξόζσπα κε άιιε αίηεζε ηνπο, είραλ 
δεηήζεη από ην ΣηΕ ηελ αθύξσζε δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ ζρεηηθώλ κε ην ίδην ζέκα θαη 
ηελ ππόζεζε απηή ε Δεκαξρηαθή Επηηξνπή Ψπρηθνύ κε ηελ απόθαζή ηεο 4/3-2-2010 
αλέζεζε ζην δηθεγόξν Σππξίδσλα Νηθνιάνπ. 
Ελόςεη ηνπ όηη ζην Δήκν Φηινζέεο-Ψπρηθνύ δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε 
κεληαία αληηκηζζία,  ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο εηζεγείηαη λ’ αλαηεζεί 
ζηνλ ίδην δηθεγόξν λα παξαζηεί, γηα ην Δήκν ελώπηνλ ηνπ Δ’ Τκήκαηνο ηνπ ΣηΕ ηε 
15-3-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε 
ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αηηήζεσο αθπξώζεσο θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα    
ηνπ Δήκνπ επί ηεο αηηήζεσο απηήο. 
 

 Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 παξ.1 εδ. ηε’ ηνπ 
Νόκνπ 3852/2010 θαη ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη 
 

ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΦΜΑ 
       
Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Σππξίδσλα Νηθνιάνπ:   
α) Να παξαζηεί γηα ην Δήκν ζην Δ’ Τκήκα ηνπ ΣηΕ ηε 15-3-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε 
άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλαθεξόκελεο 
ζηελ εηζήγεζε αηηήζεσο αθπξώζεσο θαη β) Να ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα ηνπ 
Δήκνπ επί ηεο αηηήζεσο αθπξώζεσο απηήο. 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  21/11 
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