
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.191/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

         Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου   
               
   

      Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 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.6265/23-03-2018  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. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος   2. Ματέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος   3. Κατέρης Κωνσταντίνος
      4.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     5.  Παππάς Δημήτριος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του
Δήμου Πρέβεζας (Αλ.Βουκελάτος) που έχει ως εξής:  

  «...Σχετ: Οι με αριθμ. 85/2017 και 35/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πρέβεζας περί
ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου.
  

******************** 
   Στις 19/4/2018  εκδικάζεται στο Τριμελές Πλημ/κειο Πρέβεζας η έφεση του Δ/ντη της ΔΕΥΑ
Πρέβεζας Κων/νου Παπουτσή κατά της υπ’αριθμ. 145/2017 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου
Πρέβεζας με την οποία καταδικάστηκε από το Μον. Πλημ/κείο Πρέβεζας ως υπαίτιος πλημμύρας
από θραύση αγωγού.
 Στις  7/11/2018   εκδικάζεται  στο  Μον.  Πλημ/κειο  Πρέβεζας  η  μήνυση  που  κατέθεσε  ο
Απόστολος Σταυρόπουλος κατά του ιδίου Δ/ντη της ΔΕΥΑ Πρέβεζας ως υπαίτιου πλημμύρας για
τον ίδιο λόγο. 
Με τις αριθμ. 85/2017 και 35/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ορίσθηκα πληρεξούσιος
δικηγόρος για τις ως άνω υποθέσεις και μου δόθηκε η εντολή να παραστώ κατά την συζήτηση
τους ως  και  σε κάθε  τυχόν επόμενη μετ’  αναβολή,  προκειμένου να εκπροσωπήσω και   να
υπερασπιστώ τον Δ/ντη της επιχείρησης Κωνσταντίνο Παπουτσή.
Επειδή προβλέπεται (άρθρο 244 ν. 3852/2010) σε περιπτώσεις ποινικής δίωξης  υπαλλήλων
των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν
κατα  την  ενάσκηση  των  καθηκόντων  τους  η  παροχή  νομικής  υποστήριξης  από  τα  Νομικά
Πρόσωπα που υπηρετούν. Επειδή ο εν λόγω υπάλληλος διώκεται από μήνυση τρίτου ιδιώτη και
όχι από την ίδια του την Υπηρεσία.
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Παρακαλώ να  εγκρίνετε   την  υπεράσπισή  του  από  εμένα  ως  νομικό  σύμβουλο του  Δήμου
Πρέβεζας με πάγια αντιμισθία..…» .

 
       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  του νομικού συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

   Εγκρίνει την υπεράσπιση του Δ/ντή της ΔΕΥΑ Πρέβεζας κ. Κωνσταντίνου Παπουτσή από τον

νομικό σύμβουλο του Δήμου κ.  Αλέξανδρο Βουκελάτο του Δημητρίου με πάγια αντιμισθία,  α)

κατά την δικάσιμο 19/4/2018 ως και σε κάθε επόμενη μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, ενώπιον

του  Τριμελούς  Πλημ/κειου  Πρέβεζας  στην  οποία  εκδικάζεται  η  έφεση  του  Δ/ντη  της  ΔΕΥΑ

Πρέβεζας Κων/νου Παπουτσή κατά της υπ’αριθμ. 145/2017 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου

Πρέβεζας με την οποία καταδικάστηκε από το Μον. Πλημ/κείο Πρέβεζα, ως υπαίτιος πλημμύρας

από θραύση αγωγού και  β) κατά την δικάσιμο 7/11/2018 ως και σε κάθε επόμενη μετ’ αναβολή

δικάσιμο αυτής, ενώπιον του Μον. Πλημ/κειου Πρέβεζας, στην οποία εκδικάζεται η μήνυση που

κατέθεσε ο Απόστολος Σταυρόπουλος κατά του ιδίου Δ/ντη της ΔΕΥΑ Πρέβεζας ως υπαίτιου

πλημμύρας για τον ίδιο λόγο. 

   

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  191/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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