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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

        Θέμα:  Αναστολή εκτέλεσης εξωδίκου   
                

    Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  19  Απριλίου  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.7556/13-04-2018  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.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος  2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     3.  Νέσσερης Χρήστος  3.  Παππάς Δημήτριος
      4.  Κατσαούνος Θεόδωρος  4.  Κωστούλας Βασίλειος 
     5.  Κατέρης Κωνσταντίνος

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.216/2018 απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή το ανωτέρω

θέμα είναι κατεπείγον διότι έχει οριστεί να εκτελεστεί η διαταγή την 20η Απριλίου 2018 και

μεσολάβησε η επιστολή του πάτερ Δημητρίου του Ι.Ν Αγίου Βασιλείου. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:  

  «...Με βάση το αίτημα του  πάτερ Δημητρίου του Ι.Ν Αγίου Βασιλείου για το θέμα της έξωσης

του  Τσούτση  Γεωργίου  και  λαμβάνοντας  υπόψη  το  αίτημα  του  ιδίου  που  συζητήθηκε  στη

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/12/2017…» .

       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 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

     Την αναστολή  εκτέλεσης  της  έξωσης  της οικογένειας του Τσούτση Γεωργίου μέχρι την

15η Ιουνίου 2018 για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους. Με την απόφαση αυτή καλύπτεται το

αίτημά του για την εξάμηνη παράταση της παραμονής του στο μίσθιο. Δε θα απασχολήσει άλλη

φορά την Οικονομική Επιτροπή το θέμα καθώς ικανοποιείται πλήρως το αίτημα του.

   Εντέλλεται  ο  νομικός  σύμβουλος  του  Δήμου  Πρέβεζας  Αλέξανδρος  Βουκελάτος  του

Δημητρίου να ενεργήσει τα νόμιμα για την αναστολή της εκτέλεσης.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 222/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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