
 
                     

 
 
ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αριθµ. 181/2010 απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Φιλιππιάδας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 

Περιφέρειας,        ρύθµιση θεµάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και 

άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 149 και 154 του ∆.Κ.Κ. (N.3463/06) και 272 

 N. 3852/2010 

3. Την αριθµ. 181/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Φιλιππιάδας, που µας υποβλήθηκε µε το αριθµ. 8073/27.09.2010 

έγγραφο του ∆ήµου 

                                               

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

         

            Ακυρώνουµε την αριθµ. 181/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Φιλιππιάδας, αναφορικά µε την  έγκριση της αριθ. 76/2010 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ∆/ΣΗΣ 
             Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν. Π. ∆. ∆. 
 
Ταχ. ∆/νση  : Ελ. Βενιζέλου 2 
Ταχ. Κώδικας : 481 00 - Πρέβεζα 
Πληροφορίες  : ∆.Καραβοκυράκος 
Τηλέφωνο       : 26820 - 27017 
Fax   : 26820 - 25795 

          Πρέβεζα:   14  Οκτωβρίου 2010 

          Αριθµ. Πρωτ: 67972/4646  
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Απόφασης Της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που αφορά τη σύνταξη 

κανονιστικής πράξης διενέργειας εµποροπανήγυρης, καθώς  

α)  σύµφωνα  µε το άρθρο 154 ∆.Κ.Κ. (N.3463/06)  τα αιρετά όργανα 

των ∆ήµων και Κοινοτήτων έχουν υποχρέωση συµµόρφωσης ,χωρίς 

καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της 

Περιφέρειας 

 β) όπως προκύπτει από το περιεχόµενο της ανωτέρω απόφασης 

παραχωρείται δηµοτικός χώρος για τη διενέργεια της εµποροπανήγυρης 

Φιλιππιάδας στη  ∆Η.ΦΙ.Α.Ε  σε αντίθεση µε την αριθ. πρωτ. 

56198/4003/08-09-2010 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας 

Ηπείρου   µε την οποία είχε ακυρωθεί η αριθµ. 148/2010 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλιππιάδας λόγω  παράβασης τύπων της 

διαδικασίας, επειδή  αυτή δεν είχε ληφθεί µε την απαιτούµενη, από τη 

µεταβατική  διάταξη του άρθρου 272  του N. 3852/2010, ειδική 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των µελών 

του, καθώς επί συνόλου δεκαεπτά (17) µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, υπέρ της απόφασης ψήφισαν δέκα (10) µέλη, ενώ απαιτείτο 

να ψηφίσουν υπέρ αυτής, έντεκα (11) τουλάχιστον. 

             Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής 

Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Ταχ. ∆/νση: Μαρ. 

Κοτοπούλη 62, 45445 Ιωάννινα), εντός ενός (1) µηνός από την έκδοση  ή 

την κοινοποίησή της. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

∆ήµο Φιλιππιάδας 

 

 
                                                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 

                                                        ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ 
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