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              Ο κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010 θαηαξγεζείο Δήκνο Ψπρηθνύ 
ζπλελλώζεθε 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. 
    Τελ 4-3-2011 επηδόζεθαλ ζην Δήκν Φηινζέεο-Ψπρηθνύ νη θιήζεηο 10679 θαη 10738 
έηνπο 2011 ηεο Γξακκαηέαο ηνπ Τξηκεινύο Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ 
(Τκήκαηνο 16νπ), κε ηηο νπνίεο θιήζεθε ν Δήκνο Νένπ Ψπρηθνύ, λα παξαζηεί ζην πην 
θάησ δηθαζηήξην ηελ 11-4-2011 θαηά ηε ζπδήηεζε 2 (δύν) εθέζεσλ ηνπ θαηά ησλ 
ππ’ αξηζκ. αληηζηνίρσο 9622 θαη 9623 έηνπο 2005 απνθάζεσλ ηνπ Μνλνκεινύο 
Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαη θαηά ηελ Α.Ε. SATO, πνπ αθνξνύλ ηέιε 
δηαθεκίζεσο. 
      Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο εηζεγείηαη  λα αλαηεζεί ζην δηθεγόξν 
Κσλζηαληίλν Μπνπξηδάια λα παξαζηεί γηα ην Δήκν ηελ 11-4-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε 
άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ σο άλσ 
εθέζεσλ θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ππόκλεκά ηνπ εθθαινύληνο Δήκνπ επί θάζε 
κηαο εθ ησλ εθέζεσλ απηώλ. 
 
 Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 παξ. 1 εδ. ηε’ ηνπ Ν. 
3852/10 θαη ηελ πην πάλσ εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη,  

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 
             Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Κσλζηαληίλν Μπνπξηδάια λα παξαζηεί γηα 
ηνλ εθθαινύληα Δήκν ηελ 11-4-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή 
καηαίσζε δηθάζηκν ζην Δηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ (Τκήκα 16ν Τξηκειέο) θαηά 
ηε ζπδήηεζε δύν εθέζεσλ ηνπ Δήκνπ Ν. Ψπρηθνύ θαηά ησλ απνθάζεσλ αληηζηνίρσο 
9622 θαη 9623 έηνπο 2005 ηνπ Μνλνκεινύο Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαη 
θαηά ηεο Α.Ε. SATO θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα ηνπ εθθαινύληνο Δήκνπ 
εθ’ εθάζηεο ησλ αλσηέξσ εθέζεσλ. 
  
  Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 30/11.     
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