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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα:  Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου
     

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.6759/16-03-2017  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος      1.Ματέρης Κωνσταντίνος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος
     7.  Παππάς Δημήτριος
     8.  Κατέρης Κωνσταντίνος

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 40ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του
Δήμου Πρέβεζας (Αλ.Βουκελάτος) που έχει ως εξής:  

«...Με  την  αρ.  160/2016  απόφαση  του  Μον.  Πρωτ.  Πρέβεζας   ο  Δήμος  υποχρεώθηκε  να
πληρώσει στον  Γεώργιο Λάζαρη το ποσόν των 24.081,04 € κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
διατακτικό της απόφασης.
    Με την αρ. 629/ 1-12-2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποφασίστηκε  να μην 
ασκηθούν ένδικα μέσα και να πληρωθεί η απαίτηση.
   Παρ’ ότι όμως γνωστοποιήθηκε στον  αντίδικο η  απόφαση του Δήμου να πληρωθεί εντός 
περίπου τριών  μηνών και μάλιστα από το πρόγραμμα πληρωμής ληξιπροθέσμων οφειλών,  στις 
15/2/2017 ο πληρεξ. Δικηγόρος  κοινοποίησε αντίγραφο εξ απογράφου με επιταγή για εκούσια 
συμμόρφωση.
   Με την πρακτική αυτή επιδιώκεται να επιτύχουν πρόσθετη αμοιβή για τη σύνταξη της 
επιταγής και  να κατοχυρωθούν ως  άμεσα  εκτελεστά  τα  κονδύλια των τόκων,  Δ.Δ., έξοδα 
για την έκδοση του απογράφου, έξοδα επίδοσης επιταγής, διότι  κατά κανόνα η τελική πληρωμή
της απαίτησης δεν περιλαμβάνει τα παραπάνω ποσά.
    Δηλαδή σε περίπτωση μη πληρωμής του συνολικού ποσού  της επιταγής, από το πρόγραμμα 
ληξιπροθέσμων, να μπορεί ο αντίδικος να κατασχέσει  Τραπεζικούς λογαριασμούς ή  μισθώματα 
του Δήμου.
  Κατά τη γνώμη μου , αφού δεν εξοφλείται  αμέσως η απαίτηση στο σύνολό της, δεν είναι 
δυνατή  η αποτροπή της συγκεκριμένης πρακτικής των αντιδίκων. 
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 Έτσι η επιταγή κατά το περιεχόμενό της είναι βάσιμη και δεν πιθανολογείται  βάσιμα 
δυνατότητα  ακύρωσής της με άσκηση ανακοπής. Κατόπιν τούτου προτείνω  να μην ασκηθεί 
ανακοπή κατά της επιταγής. 
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει  να εξεταστεί   τρόπος για την πιο σύντομη εξόφληση
των τελεσιδίκων αποφάσεων γνωστοποιώντας στους αντιδίκους την πρόθεση του
Δήμου  για  πλήρη  εξόφληση  των  εκάστοτε   επιδικασθέντων  (κεφαλαίου,  τόκων,
Δ.Δ.)....» . 

    
       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας
 του Νομικού Συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

 Χορηγείται η νόμιμη εντολή και πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Πρέβεζας

Αλέξανδρο Βουκελάτο του Δημητρίου Δικηγόρο, να μην ασκήσει ανακοπή κατά της επιταγής. 

  Εγκρίνουμε όλες τις προπαρασκευαστικές διαδικαστικές πράξεις που έκανε ο πληρεξούσιος

Δικηγόρος μας στα πλαίσια της ως άνω εντολής και θεωρούμε αυτές έγκυρες και ισχυρές.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 227/2017.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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