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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα:  Άσκηση ένδικων μέσων 
     

       Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 27 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.10145/21-04-2017  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. Ματέρης Κωνσταντίνος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος        2. Κατέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος
     7.  Παππάς Δημήτριος

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

 Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 17ο θέμα, παρουσίασε  την  εισήγηση   της   Οικονομικής

Υπηρεσίας,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Δ.Κατσικοβόρδος), που έχει ως εξής:

«....Σας διαβιβάζουμε κατάσταση οφειλών του υπόχρεου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ προς τον Δήμο Πρέβεζας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για

την άσκηση ένδικων. Η ανωτέρω εταιρεία είχε εντάξει τις οφειλές της στην ρύθμιση του

Ν.4321/2015 την οποία  και  έχει  απολέσει.  Η υπηρεσία μας  έχει  δεσμεύσει  την έκδοση

φορολογικής  ενημερότητας  καθώς  και  σε  κατάσχεση  εις  χείρας  τρίτων  στις  τράπεζες

Εθνική,  Eurobank,  Alpha,  Πειραιώς  και  στην  Συνεταιριστική   Τραπεζα  Ηπείρου,  χωρίς

αποτέλεσμα.  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.....» . 

   

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

ΑΔΑ: 6Μ6ΣΩΞΧ-4ΗΞ



       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) 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά τον αναπτυχθέντα  διάλογο δίνει εντολή για την διερεύνηση

ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων  της οφειλέτριας,  την εύρεση των υπολόγων κατά το

κρίσιμο χρονικό διάστημα που δημιουργήθηκαν οι οφειλές προς το Δήμο, προς το σκοπό

της άσκησης εναντίον της ένδικων μέσων. 

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 309/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 6Μ6ΣΩΞΧ-4ΗΞ
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