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تجديدنظر ديوان عدالت اداري 3 شعبه

دادنامه
ديوان عدالت اداري

شماره پرونده ها :

9909980900703627 , 9909980900703627

شماره بایگانی شعبه :

0001435 , 0001224

شماره دادنامه:35131

تجديدنظر ديوان عدالت اداری مرجع رسيدگي:شعبه3

تجديد نظر خواه : شورای اسالمی شهر تهران ، شهرداری تهران

تجديد نظرخوانده : شرکت تعاونی مسکن خادمين شهرداری تهران

بدوی 9 شعبه 686157 موضوع تجديد نظر خواسته : اعتراض به دادنامه شماره

دادخواستي آن نقض و تهران شهر اسالمی شورای رأی به اعتراض خواسته به تهران شهرداری و اسالمی شورای طرفيت به شاکی شرکت گردشکار:
گرديده صادر شكايت ورود به حكم مذکور دادنامه طبق قانونی، اقدامات انجام از پس و ارجاع بدوی شعبه به که نموده اداری عدالت ديوان تقديم را
حضور با تجديدنظر شعبه اينک قانونی، تشريفات انجام از پس است کرده خواهی تجديدنظر دالئلی ذکر با و اعتراض رأی اين به خواه نظر تجديد است.
زير شرح به و اعالم را رسيدگی ختم شور انجام و آنها در موجود مدارک و اسناد و تجديدنظر و بدوی های پرونده مالحظه از بعد و تشکيل اعضاء

اقدام به صدور رأی می نمايد.

*رأي ديوان*

است نشده ارائه تجديدنظرخواهی دادخواست در نمايد اثبات را بدوی شعبه رأی اعتباری بی و نقض موجب که مؤثری و موجه دالئل اينکه به نظر
حقوق تضييع موجب که تخلفی و است شده صادر قانونی وموازين مقررات براساس و طرفين دالئل به باتوجه شکايت مورد دادنامه ديگر سوی واز
ديوان دادرسی آئين و تشکيالت قانون 71 ماده استناد به و تشخيص غيرموجه تجديدنظرخواهی بنابراين نيست مشهود نمايد فراهم را تجديدنظرخواه

رأی شعبه بدوی تأييد و ابرام می گردد.رأی صادره قطعي است./5

تجديدنظر ديوان عدالت اداری 3 مستشار شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداری 3 رئيس شعبه

علی رضا خليل زاده جواد جباری

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.
تهران - بزرگراه ستاري - بلوار شهيد مخبري - نبش خيابان ايران زمين - ساختمان ديوان عدالت اداري نشاني:


