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                                                                                    Αριθ.Αποφ.288/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα: Ένδικα μέσα και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου
     

   Στην Πρέβεζα,   σήμερα Μ.Τετάρτη 12 Απριλίου 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.9194/07-04-2017  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. Κατέρης Κωνσταντίνος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
      6.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     7.  Κωστούλας Βασίλειος
     8.  Παππάς Δημήτριος

  

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.
 Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 21ο θέμα, παρουσίασε  την  εισήγηση   της   Οικονομικής
Υπηρεσίας,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Δ.Κατσικοβόρδος), που έχει ως εξής: 
 
«... Σας  γνωρίζουμε  ότι  σε  συνέχεια  των  υπ  αριθμ.  674/2016  &  172/2017  αποφάσεων

Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Πρέβεζας  και  σε  εφαρμογή  διαταγής  απόδοσης  μισθίου,  η

εταιρεία ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ εξόφλησε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς τον Δήμο Πρέβεζας καθώς

στις  10/4/2017  κατέθεσε  σε  τραπεζικό  λογαριασμό  του  Δήμου  Πρέβεζας  το  ποσό  των

€21.843,38 με την αιτιολογία «ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ μισθώματα οφειλόμενα στο καμπινγκ εκτέλεση της

υπ αριθμ 68 2017 Διαταγής Μ Π Πρέβεζα». 

  Συνεπώς, η υπηρεσία μας θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι συνέχισης των ένδικων μέσων

κατά της εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ. Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά αντίγραφα  είσπραξης...».  

       Ο Πρόεδρος δήλωσε: «Εισηγούμαι να δοθεί εντολή στην Νομική Υπηρεσία για τα περαιτέρω

καθόσον έχουν καλυφθεί  οι  απαιτήσεις  του Δήμου και  δεν  επιθυμούμε να δημιουργήσουμε

πρόβλημα στον εκμισθωτή αλλά να μην επαναληφθεί στο μέλλον η καθυστέρηση καταβολής

των μισθωμάτων». 

ΑΔΑ: 7ΖΙΚΩΞΧ-ΡΤΒ



       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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

   Μετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής για τα μισθώματα των προηγούμενων ετών η

Οικονομική  Επιτροπή  σταθμίζοντας  τα  υπέρ  και  τα  κατά  από  τη  συνέχιση  εκτέλεσης  της

διαταγής απόδοσης μισθίου από την εταιρεία  ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ κρίνει ότι:

  Η αποβολή της μισθώτριας τη δεδομένη χρονική στιγμή και  ενώ έχει  ήδη εξοφλήσει  δεν

εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου. Ο Δήμος σε κάθε μελλοντική καθυστέρηση καταβολής

μισθώματος θα μπορεί και πάλι να αναλάβει τα δικαιώματά του.

 Σε  περίπτωση  ασκήσεως  ανακοπής  από  πλευράς  μισθώτριας  θα  υπάρξει  περαιτέρω

καθυστέρηση δεδομένου και του ότι βρισκόμαστε στην έναρξη τουριστικής περιόδου.

   Κατόπιν αυτού δίνουμε την εντολή προς την Νομική Υπηρεσία να μην προχωρήσει σε αποβολή

της μισθώτριας.

  

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  288/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 7ΖΙΚΩΞΧ-ΡΤΒ
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