
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 346/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/2017 της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

      Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου
  

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 13:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

του Δήμου  Πρέβεζας συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας,

ύστερα από την αρ.πρωτ.13101/15-05-2017 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. Κωστούλας Βασίλειος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος         2. Κατέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
      6.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     7.  Παππάς Δημήτριος
   

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Μπόμπορη Σταύρο, δημοτική υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  θέμα, έθεσε υπόψη της

Επιτροπής τα εξής: 

«… Με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζεται:
  Η  Επιτροπή  σε  κατεπείγουσες  περιπτώσεις  δύναται  να  θέτει  θέματα  προς  συζήτηση.  Η
πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση
πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν
από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
Σας ενημερώνω ότι έχει προκύψει θέμα το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον    και
πρέπει να συζητηθεί, 
     Ο λόγος του κατεπείγοντος για  την  άμεση    άσκηση προσφυγής    ενώπιον  της Ειδικής
Επιτροπής του αρθρ. 152 του ν. 3463/2006   κατά της αρ.πρωτ.64313/10-05-2017 απόφασης
του     Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας  , περί
ακύρωσης της   υπ’ αριθμ.121/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας
είναι να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί το θέμα προς συζήτηση, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
    Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

    Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη 
1. την εισήγηση του προέδρου, 
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2. την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 
3. το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της

κατεπείγουσας φύσης του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    
Την αναγραφή του θέματος ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ και τη συζήτηση και λήψη απόφασης, λόγω
της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.

  Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα,  που έχει ως εξής:
 
 «…ΣΧΕΤ: Η αρ.πρωτ.64313/10-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, περί ακύρωσης της υπ’ αριθμ.121/2017 απόφασης του

Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Πρέβεζας, αναφορικά  με τον  ορισμό  του  Διοικητικού

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας ...». 

            
    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 
 τις Νόμιμες Διαδικασίες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    Χορηγεί την νόμιμη εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον δικηγόρο του Δήμου κ. Απόστολο
Τάσση όπως ασκήσει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής προσφυγή, ένσταση και κάθε άλλο ένδικο
μέσο,  κατά  της  αρ.πρωτ.64313/10-05-2017  απόφασης  του   Γενικού  Γραμματέα  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  -  Δυτικής  Μακεδονίας,  περί  ακύρωσης  της  υπ’
αριθμ.121/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, όπως παρασταθεί
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και όπως υποστηρίξει το περιεχόμενο αυτής και τα συμφέροντα
του Δήμου  με  κάθε  νόμιμο  τρόπο.  Εγκρίνει  δε  ήδη  οποιαδήποτε  προπαρασκευαστική  πράξη
επιχειρήθηκε από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο και πριν την έκδοση της παρούσας, η οποία έγινε
για τον σκοπό αυτό.  
   
     

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 346/2017.
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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