
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Πρέβεζα  31/8/2021 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών     Αριθμ.πρωτ.:17421 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,  
Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας  
Αρμόδιος Υπάλληλος: Αδάμου Δήμητρα    
Τηλέφωνο 2682 3 60633     

Email: adamou@1485.syzefxis.gov.gr  
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Διορισμός Δικηγόρου» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 463/2021 
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου 

2. Tην αριθμ.:477/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Αποφασίζουμε 
 

Χορηγούμε τη νόμιμη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Απόστολο Τάσση του 
Αναστασίου Δικηγόρο προκειμένου να συναινέσει στην ενδοδικαστική 
συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς, η οποία αφορά την από 
25-06-2021 και με αριθμ. κατ. ΑΓ48/2021 αγωγή του Ανδρέα 
Αναστασόπουλου του Ανδρέα και της Ηλέκτρας, πολιτικού μηχανικού και 
εργολάβου δημοσίων έργων, κατοίκου Πρέβεζας, οδός Αμβρακίας αρ. 8, με 
Α.Δ.Τ. ΑΜ-793510 που εκδόθηκε στις 28-01-2015 από το Τ.Α. Πρέβεζας και 
με Α.Φ.Μ. 045707781 της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας κατά του ΟΤΑ α βαθμού με την 
επωνυμία «Δήμος Πρέβεζας», που εδρεύει στην Πρέβεζα (οδός Ελ. Βενιζέλου 
και Μπαχούμη 2), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. 997861879 και η 
οποία ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς ορίστηκε με την 
από 15-07-2021 (Αρ. πράξης: ΠΟΕ40/15-07-2021 πράξη του Προέδρου του 
Β’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 126 Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, με την οποία ορίστηκε 
εισηγητής για την υπόθεση με αριθμό καταχώρισης ΑΓ48/25-06-2021 ο 
Εφέτης κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΙΟΛΑΣ. 
Επίσης του χορηγείται η νόμιμη εντολή και πληρεξουσιότητα προκειμένου να 
παραστεί κατά την κοινή συνάντηση που θα ορισθεί από τον Εισηγητή της 
ανωτέρω αναφερόμενης υπόθεσης και σε κάθε επόμενη μετ’ αναβολή 
συζήτηση αυτής, για λογαριασμό του Δήμου, να συνομολογήσει τα 
πραγματικά περιστατικά της αγωγής και να συναινέσει στην ενδοδικαστική 
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, πλην του αιτήματος των τόκων. 
Εγκρίνουμε όλες τις προπαρασκευαστικές διαδικαστικές πράξεις που έκανε ο 
πληρεξούσιος Δικηγόρος μας στα πλαίσια της ως άνω εντολής και θεωρούμε 
αυτές έγκυρες και ισχυρές. 
 

   Ο Δήμαρχος  Πρέβεζας 
 
                                                                                                                                                    

                                                                      Νικόλαος Γεωργάκος 
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