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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 21/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 97/2019

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
«Άζκηζη ή μη αίηηζης αναίρεζης ζηο .η.Ε. καηά
ΠΕΙΡΑΙΩ PROPERTY A.E. και ηης αριθ. 1645/19
απόθαζης Διοικηηικού Εθεηείοσ Αθηνών (σπόθεζη
επιβολής ειζθοράς για έκηαζη 1.321,06 ημ. ακινήηοσ
επί ηης οδού Λσκούργοσ-Ν.Φιλ/θεια)».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 29ε ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
9 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 15231/21/24-5-2019 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ, πνπ
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :

ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Κόληνο Απόζηνινο,
Αληηπξόεδξνο 3) Αλαληάδεο Νηθόιανο 4) Καιακπόθεο Ησάλλεο 5)
Παπαινπθά Δπηπρία θαη 6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 2) Γεσξγακιήο Λύζζαλδξνο θαη 3) Πιάηαλνο
Διεπζέξηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 14538/17-5-2019 εηζήγεζε ηεο δηθεγόξνπ ηνπ
Γήκνπ θ. Ε.Γξόζνπ επί ηνπ ζέκαηνο :
Πξνο
Σνλ θ. Γήκαξρν Ν.Φηι/θεηαο- .Υαιθεδόλνο
Δπί ηεο θνηλνπνηεζείζεο εηο ηνλ Γήκν Ν.Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδόλνο ηελ 6-5-19 [
ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΝΦ-ΝΥ 13417/7-5-19] ππ΄αξηζκ. 1645/19 απνθάζεσο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ [ ηκ. 5νλ ηξηκ.], ζαο γλσξίδσ ηα θάησζη.
Όπσο γλσξίδεηε, ηελ 10-10-18 ζπλεδεηήζεζαλ ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ
Αζελώλ [ ηκ. 5νλ ηξηκ.] :
1.- ε από 12-9-17 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. ΔΦ 2132/14-9-17] έθεζε ηνπ Γήκνπ
Ν.Φι/θεηαο- Ν.Υαιθεδόλνο θαηά ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία <
ΠΔΗΡΑΗΩ PROPERTY ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΑΔ
> θαη ηνλ δ.η < ΠΔΗΡΑΗΩ PROPERTY ΑΔ> πνπ ήδε έρεη κεηνλνκαζζεί ζε <
SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ > θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν < SCIENS
R.E.D 1 AE > πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα , νδόο όισλνο 10 θαη εθπξνζσπείηαη
λόκηκα
θαη θαηά ηεο ηεο ππ΄αξηζκ. 8672/17 απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 12νλ ηξηκ.], θαζ΄ν κέξνο έθαλε δεθηή ηελ από 26-2-09
[ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. 6791/27-2-09] πξνζθπγή ηεο εθεζηβιήηνπ εηαηξείαο θαη απέξξηςε
ηελ από 3-6-16 [ αξηζκ. θαηαζ.9704/10-6-16 θαη κε αξηζκ. θαηαζ.6791/1413/10-616] παξέκβαζε ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδόλνο θαη
2.- ε από 7-11-17 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. ΔΦ 2873/8-11-17 αληίζεηε έθεζε
ηεο
αληηδίθνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία < ΠΔΗΡΑΗΩ PROPERTY ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΑΔ > θαη ηνλ δ.η < ΠΔΗΡΑΗΩ PROPERTY
ΑΔ> πνπ ήδε έρεη κεηνλνκαζζεί ζε < SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT
ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ >
θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν < SCIENS R.E.D 1 AE > λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλεο θαηά
ηνπ Γήκνπ Ν.Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδόλνο θαη θαηά ηεο απηήο σο άλσ ππ΄ αξηζκ.
8672/17 απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 12νλ ηξηκ.].
πδεηήζεσο γελνκέλεο επί ησλ σο άλσ εθέζεσλ θαη κεηά από ζπλεθδίθαζε απηώλ
εμεδόζε ε ππ΄αξηζκ. 1645/19 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ [ ηκ. 5νλ
ηξηκειέο], κε ηελ νπνία θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη εηο απηήλ εθξίζε όηη :
< ςνεκδικάζει και αποππίπηει ηηο αληίζεηεο εθέζεηο θαηά ηεο 8672/17 νξηζηηθήο

απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 12νλ]. Γαηάζζει
ηελ θαηάπησζε ηνπ θαηαηεζέληνο παξαβόινπ πνζνύ 3.200 επξώ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.
Καηαλογίζει ζε βάξνο ηεο εθεζίβιεηεο- εθθαινύζαο εηαηξείαο ην επηπιένλ
νθεηιόκελν παξάβνιν πνζνύ έμη ρηιηάδσλ ζαξάληα επηά [ 6.047,00] επξώ.
Γιαηάζζει ηελ δηαβίβαζε αληηγξάθνπ ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζην Ννκηθό
πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο [ Κεληξηθή Τπεξεζία- ηκήκα Δθθαζάξηζεο δηθαζηηθώλ
δαπαλώλ] γηα λα πξνβεί ζηηο λόκηκεο ελέξγεηεο πξνο είζπξαμε ηνπ πνζνύ ηνπ
παξαβόινπ .ςμτηθίζει ηελ δηθαζηηθή δαπάλε κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ..> [ πξβι.
πξνζαγνκέλε].
Μεηά από ηα παξαπάλσ ην Γεπηεξνβάζκην Γηνηθεηηθό Γηθαζηήξην κε ηελ σο άλσ
ππ΄αξηζκ. 1645/19 απόθαζε ηνπ θξίλεη όηη ε αγνξαία αμία ηνπ αθηλήηνπ ηεο
πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο θαηά ηνλ θξίζηκν ρξόλν [ δει. ηελ 11-7-2007] αλήξρεην εηο
ην πνζό ησλ 700 εςπώ ανά ημ. και ζςνεπώρ ζςνολικά ειρ ηο ποζό ηυν 924.742,00
εςπώ [ ήηοι 1.321,06 ημ. Υ 700 εςπώ ηο ημ..] θαη όηη ε θξίζε ηνπ Πξσηόδηθνπ
Γηθαζηεξίνπ [ δει. ηεο 8672/17 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 12νλ] είλαη νξζή θαη λόκηκε.
Σελ παξαπάλσ ππ΄αξηζκ. 1645/19 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ [ ηκ.
5νλ ηξηκ.] ζαο ηελ ππνβάιισ πξνο γλώζε ζαο θαη ηηο δηθέο ζαο λόκηκεο ελέξγεηεο.
Πέξα θαη αλεμάξηεηα από ηα παξαπάλσ ζαο γλσξίδσ ηα θάησζη.
ύκθσλα κε ην άξζξν 53 ηος ΠΓ/ηορ 18/89 , σο ηζρύεη ζήκεξα, νξίδεηαη όηη : < 1.- Ζ
αίηεζε αλαηξέζεσο αζθείηαη θαηά απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη είηε ζε πξώην θαη
ηειεπηαίν βαζκό, είηε ηειεζηδίθσο θαη΄έθεζε, αλαζεώξεζε ή αλαςειάθεζε. Ζ
αίηεζε από κελ ην ηδηώηε [ θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν] αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία
60 εκεξώλ πνπ αξρίδεη από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζε απηόλ….. 3.- Ζ
αίηεζε αλαηξέζεσο επηηξέπεηαη κόλνλ όηαλ πξνβάιιεηαη από ηνλ δηάδηθν κε
ζπγθεθξηκέλνπο ηζρπξηζκνύο πνπ πεξηέρνληαη ζην εηζαγσγηθό δηθόγξαθν, όηη δελ
ππάξρεη λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή όηη ππάξρεη αληίζεζε ηεο
πξνζβαιιόκελεο απνθάζεσο πξνο ηελ λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή
άιινπ αλώηαηνπ δηθαζηεξίνπ είηε πξνο αλέθθιεηε απόθαζε δηνηθεηηθνύ
δηθαζηεξίνπ. Σν απαξάδεθην ηνπ πξνεγνύκελνπ δηθαζηεξίνπ θαιύπηεηαη, εάλ κέρξη
ηελ πξώηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο πεξηέιζεη εγγξάθσο ζε γλώζε ηνπ δηθαζηεξίνπ κε
πξσηνβνπιία ηνπ δηαδίθνπ, αθόκε θαη αλ δελ γίλεηαη επίθιεζε ηεο ζην εηζαγσγηθό
δηθόγξαθν, απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή άιινπ αλώηαηνπ
δηθαζηεξίνπ είηε αλέθθιεηε απόθαζε δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ πνπ είλαη αληίζεηε
πξνο ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε. 4.- Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε αίηεζεο
αλαηξέζεσο όηαλ ην πνζό ηεο δηαθνξάο πνπ άγεηαη ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο είλαη θαηώηεξν από ζαξάληα ρηιηάδεο [ 40.000] επξώ…>.
ύκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ ΠΓ/ηνο 18/89 νξίδεηαη όηη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο
αλαηξέζεσο δελ έρεη αλαζηαιηηθό απνηέιεζκα, εθηόο αλ εηδηθώο νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά.
ύκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ σο άλσ ΠΓ/ηνο 18/89 νξίδεηαη όηη
νη ιόγνη
αλαηξέζεσο είλαη : 1.- α] ππέξβαζε θαζεθόλησλ ή θαζ΄πιελ αξκνδηόηεηα ηνπ
δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε β] κε λόκηκε
ζπγθξόηεζε ή θαθή ζύλζεζε ηνπ γ] παξάβαζε νπζηώδνπο ηύπνπ ηεο δηαδηθαζίαο δ]
εζθαικέλε εξκελεία ή πιεκκειήο εθαξκνγή ηνπ λόκνπ πνπ δηέπεη ηελ επίδηθε
ζρέζε θαη ε] ύπαξμε δύν ή πεξηζζόηεξσλ ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ πνπ είλαη
αληηθαηηθέο κεηαμύ ηνπο ζηελ ίδηα ππόζεζε θαη γηα ηνπο ίδηνπο δηαδίθνπο.
Δλ πξνθεηκέλσ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη κε ηελ ππ΄αξηζκ. 1011/19 απόθαζε ηνπ
Σξηκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ [ ηκ. 1νλ], εθξίζε όηη : <…. Γικάζει αληηκσιία ησλ

δηαδίθσλ. ςνεκδικάζει ηελ από 13-1-2017 [ ΓΑΚ 290/2017 ΔΑΚ 25/17] θύξηα
αίηεζε, ηελ από 31-1-2017 [ ΓΑΚ 740/2017 ΔΑΚ/492017 θύξηα αίηεζε θαη ηηο
αζθεζείζεο πξνθνξηθά αληαηηήζεηο ησλ θαζ΄σλ. Αποππίπηει ηελ από 31-1-2017
αίηεζε θαη ηηο αζθεζείζεο πξνθνξηθά αληαηηήζεηο ησλ θαζ΄σλ. Γέσεηαι εν μέπει ηην
αίηηζη. Καθοπίζει ηελ πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο απνδεκηώζεσο ησλ αθηλήησλ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην ζθεπηηθό θαη απεηθνλίδνληαη κε ηνπο θσδηθνύο θηεκαηνγξάθεζεο
0102004, 0101005 θαη 0101005 ησλ ΟΣ 461 θαη 462 αληίζηνηρα ζην θηεκαηνινγηθό
δηάγξακκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ ππ΄αξηζκ. Μ1/2007 Μεκνλσκέλε Πξάμε Δθαξκνγήο
ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο ηεο Ννκαξρίαο Αζελώλ ηεο πεξηνρήο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ ηνπ
Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο Αηηηθήο, ε νπνία θπξώζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.
5578/217/07 ηεο 11-7-2007 απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Αζελώλ : α] γηα ηελ εδαθηθή
έθηαζε, επηθαλείαο 289,26 ηκ. πνπ απνηειεί εηζθνξά ζε γε θαη κεηαηξέπεηαη ζε
ρξήκα ζην πνζό ησλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα [ 450] επξώ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν β]
γηα ηελ εδαθηθή έθηαζε, επηθαλείαο 0,19 ηκ. πνπ απνηειεί εηζθνξά ζε γε θαη
κεηαηξέπεηαη ζε ρξήκα ζην πνζό ησλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα [ 450] επξώ αλά
ηεηξαγσληθό κέηξν θαη γ] γηα ηελ εδαθηθή έθηαζε, επηθαλείαο 0,18 ηκ. πνπ απνηειεί
εηζθνξά ζε γε θαη κεηαηξέπεηαη ζε ρξήκα ζην πνζό ησλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα [ 450]
επξώ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν . Καηαδικάζει ηνπο θαζ΄σλ ε αίηεζε ζηα δηθαζηηθά
έμνδα ηνπ αηηνύληνο, ηα νπνία νξίδεη ζην πνζό ησλ εμαθνζίσλ [ 600] επξώ…> [ ζρεη.
πξνο ηνύην ην ππ΄αξηζκ. πξση ΓΝΦ-ΝΥ 6726/8-3-19 έγγξαθν κνπ].
Ζ ππ΄αξηζκ. 1645/19 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ [ ηκ. 5νλ ηξηκ.]
θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Γήκν Ν.Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδόλνο ηην 6-5-19.
Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ παξαθαιώ όπσο κνπ γλσξίζεηε ηο απγόηεπο μέσπι ηην 15-619 εάλ ε Γεκνηηθή Αξρή επηζπκεί ή όρη ηελ άζθεζε αηηήζεσο αλαηξέζεσο ελώπηνλ
ηνπ ηΔ θαηά ηεο αληηδίθνπ εηαηξείαο θαη θαηά ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 1645/19
απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ [ ηκ. 5νλ ηξηκ.] θαη λα ρνξεγήζεη ζηελ
Ννκηθή Τπεξεζία ηελ ζρεηηθή πξνο ηνύην απόθαζε ηεο.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 21/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ.
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Ν. 3852/10 θαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε έγγξαθα
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθυνα
Δξοςζιοδοηείηαι ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ν.Φ.-Ν.Υ. θαη ζπγθεθξηκέλα νη επί
παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη απηήο Γήκνπ Ν. Φηι/θεηαο- Ν. Υαιθεδόλνο
θ.θ Εακπέηα Γξόζνπ, Μελέιανο Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκνο Υήηνο- Κηάκνο,
όπσο κεηνλνκάζζε ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο δπλάκεη ηνπ ΠΓ 71/17 [
ΦΔΚ 104/Α/ 26-7-17] σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ Γήκνπ Ν.Φηι/θεηαο [ άξζξν 1 θαη
283 Ν. 3852/10], όπσο από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο απηώλ αζκήζοςν αίηηζη
αναίπεζηρ ελώπηνλ ηνπ ηΔ θαηά ηεο αληηδίθνπ αλσλύκνπ εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία
< ΠΔΗΡΑΗΩ
PROPERTY ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΑΔ > θαη ηνλ δ.η < ΠΔΗΡΑΗΩ PROPERTY ΑΔ> πνπ ήδε έρεη
κεηνλνκαζζεί ζε < SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ > θαη ηνλ
δηαθξηηηθό ηίηιν < SCIENS R.E.D 1 AE >, λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλεο, θαη θαηά ηεο
σο άλσ ππ΄αξηζκ. 1645/19 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ [ ηκ. 5νλ
ηξηκ.] γηα ππόζεζε επηβνιήο εηζθνξάο γηα έθηαζε 1.321,06 ηκ. αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ
Λπθνύξγνπ-Ν.Φηι/θεηα, θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα.



Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θ. Απ.Κόληνο δηεπθξίληζε όηη ςεθίδεη ππέξ ησλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 97/2019
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

Ακριβές Ανηίγραθο
Η Υπεύθσνη ηης Υπηρεζίας
Διεκπ/ζεως Αρτείοσ-Πρωηοκόλλοσ
Λεβανηή Εμμανολία

Δζυηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ
Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηώλ
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ

