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ΠΡΑΞΗ 9/2021
Η Προϊσταμένη Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου
Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 παρ. 4 του ν.1756/1988 (Α 35), όπως ισχύει.
2. Τις κατατεθείσες στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων α) αιτήσεις
ακύρωσης με ΑΚ150/2011, 78/2018, 118/2019, 117/2019,
49/2020,
131/2011,
130/2011,
151/2011,
163/2011,
129/2011,
147/2011,
67/2012,
143/2011,
157/2011,
132/2011, 158/2011, 77/2012, 134/2011 και 135/2011, οι
οποίες είχαν οριστεί να δικαστούν από το Β Τμήμα του Τριμελούς
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και β) τις προσφυγές ή αγωγές με
αρ.
ΠΡ68/2013,
ΠΡ15/2014,
ΠΡ16/2014,
ΠΡ51/2014,
ΠΡ41/2015, ΑΓ13/2021, ΑΓ14/2021, ΠΡ15/2021, ΠΡ16/2021,
ΠΡ17/2021 οι οποίες είχαν οριστεί να δικαστούν από το Β Τμήμα
του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, καθώς και τις
εφέσεις
με
αρ.
ΕΦ37/2016,
38/2016,
52/2016,
53/2016,68/2016, 77/2016, 78/2016, 79/2016, 3/2017,
66/2017, 173/2018 , οι οποίες είχαν οριστεί να δικαστούν από το
Β Τμήμα του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, στη
μεταβατική έδρα της Κέρκυρας κατά τη δικάσιμο της 26 Μαΐου
2021.
3. Ότι μετά την διαπίστωση τις τελευταίες ημέρες επιβεβαιωμένου
κρούσματος covid-19 μεταξύ των δικαστικών υπαλλήλων του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, στους χώρους του οποίου
(γραφεία και αίθουσα δημοσίων συνεδριάσεων) γίνεται η εκδίκαση
των ως άνω υποθέσεων, δεν θα είναι δυνατή κατά την ημερομηνία
αυτή η εκδίκαση των ως άνω υποθέσεων στη μεταβατική έδρα και

θα ματαιωθεί για την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου δημόσιας
υγείας, που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού, ενόψει του γεγονότος ότι μέχρι την ημερομηνία της ως
άνω δικασίμου (26.5.2021) δεν θα έχει παρέλθει ικανός χρόνος που
να επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου από την
άποψη αυτή.
4. Ότι το Β Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων μεταβαίνει
στην μεταβατική του έδρα στην Κέρκυρα μόνο μία φορά το χρόνο
και, συνεπώς, παρίσταται ανάγκη να προσδιοριστούν εκ νέου και
δικαστούν οι εν λόγω υποθέσεις εντός εύλογης προθεσμίας.
Εισάγει
Στην κύρια έδρα του Δικαστηρίου στα Ιωάννινα τις ανωτέρω
υποθέσεις προς εκδίκαση ως εξής: α) των ως άνω ακυρωτικών
υποθέσεων για τη δικάσιμο της 24.11.2021 και β) των ως άνω
διαφορών ουσίας για την δικάσιμο της 8.9.2021.
Ιωάννινα 21 Μαΐου 2021
Η Προϊσταμένη Πρόεδρος

ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΓΙΑΛΕΛΗ

