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ΑΠΟΦΑΣΗ 456/2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Έχοντας Υπόψη: 
 
1.Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του 
Δημάρχου» του Ν. 3852/2010, όπως αυτές ισχύουν, στο οποίο ορίζεται ότι: 
«Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία 
των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος 
μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 
οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 
υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση 
της αντίστοιχης επιτροπής.» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, σύμφωνα 
με το οποίο: «1. Η οικονομική επιτροπή ... Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: α) ... ιδ) Αποφασίζει για την πρόσληψη  πληρεξουσίου δικηγόρου 
και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν 
έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν 
προσληφθεί  δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. 
Μπορεί επίσης να αναθέτει την  παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν 
έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία. Με απόφασή της είναι 
δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή  δικαστικού 
χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα  
συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις 
περιπτώσεις αυτές  η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 281 του ν. 3463/2006. 
3. Το γεγονός ότι στο Δήμο Πρέβεζας υφίσταται Αυτοτελές Τμήμα Νομικής 
Υπηρεσίας 
4. Το γεγονός ότι οι Δικηγόροι που υπηρετούν στο Δήμο απουσιάζουν με 
κανονική και αναρρωτική άδεια 
5. Το γεγονός ότι ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά ότι στις 27.8.2021 εκδικάζονται 
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας τα ασφαλιστικά των εργαζομένων του 
Δήμου. 
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πρέβεζας έχει την υποχρέωση να παραστεί κατά τη 
δικάσιμο στις 27.8.2021 και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον του Μονομελούς 
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Πρωτοδικείου Πρέβεζας κατά τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών 
μέτρων των εργαζομένων του Δήμου κατά του Δήμου Πρέβεζας 
7. Το γεγονός ότι υφίσταται λόγος κατεπείγοντος για την έκδοση σχετικής 
απόφασης του κ. Δημάρχου για την παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο 
ώστε να παραστεί. 
 

Αποφασίζουμε 
Α. Την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Πρέβεζας 
Οικονόμου Κωνσταντίνο (ΑΜ ΔΣΠ 0086), να παραστεί Ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας την 27η Αυγούστου 2021 κατά τη 
συζήτηση της αίτησης προς εκδόσεως προσωρινής διαταγής επί της αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων του Δήμου Γιαννάκη, Νταλίπη, 
Παναγοπούλου κατά του Δήμου Πρέβεζας και να αντικρούσει σχετικά 
Β. Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, καθώς και η υποβολή προς έγκριση της 
παρούσας απόφασης θα καθοριστεί σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Του Δήμου. 
 
 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 

 

 

Νικόλαος Γεωργάκος 
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