
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.666/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 57/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

         Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου   
               
   

      

     Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη  29 Νοεμβρίου 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.25077/23-11-2018  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.  Νέσσερης Χρήστος
      2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος 2.   Κατσαούνος Θεόδωροςς
      3.  Ματέρης Κωνσταντίνος 3.  Κακιούζης Χαράλαμπος
       4.  Κωστούλας Βασίλειος 4.  Πανταζής Νικόλαος
      5.  Παππάς Δημήτριος
      

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ.Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του

Δήμου Πρέβεζας (Αλ.Βουκελάτος) που έχει ως εξής:  

  «.....Εκδόθηκε  η  αρ.  200/2018  απόφαση  του  Ειρηνοδικείου  Ιωαννίνων  επί  αγωγής  της

εταιρείας «Συνεργείο Αυτοκινήτων – Θωμάς και Βάια  Πεπόνη Α.Ε.» με έδρα τα Ιωάννινα που

υποχρέωσε  το  Δήμο  Πρέβεζας  να  καταβάλει  στην  εταιρεία  το  ποσόν  των  9314,03  €

νομιμοτόκως  από  την  επίδοση  της  αγωγής  (2-12-2016)  λόγω  οφειλής  από  επισκευή

αυτοκινήτου του Δήμου για την οποία υπήρχε έγγραφο συμφωνητικό.

Αντικρούοντας  την  αγωγή  προβλήθηκε  ένσταση  παραγραφής  που  δεν  έγινε  δεκτή  από  το

Δικαστήριο διότι τα σχετικά τιμολόγια είχαν εκδοθεί το 2011 και όχι το 2010 που ολοκληρώθηκε

η εργασία. Σε κάθε περίπτωση αποδείχθηκε ότι οι εγγράφως συμφωνημένες εργασίες έγιναν και

εκτιμώ ότι δεν υφίσταται βάσιμος λόγος για την άσκηση και ευδοκίμηση έφεσης. Παρακαλώ να

αποφασίσετε σχετικά. ....…» . 

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

ΑΔΑ: 6ΦΜΝΩΞΧ-ΓΚΨ



       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)

  Χορηγείται  η  νόμιμη  εντολή  και  πληρεξουσιότητα  στον  νομικό  σύμβουλο  του  Δήμου

Πρέβεζας Αλέξανδρο Βουκελάτο του Δημητρίου, Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας, όπως

ασκήσει έφεση κατά της  εταιρείας «Συνεργείο Αυτοκινήτων – Θωμάς και Βάια  Πεπόνη Α.Ε.»

και κατά της αρ. 200/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.

   Εγκρίνουμε όλες τις προπαρασκευαστικές διαδικαστικές πράξεις που έκανε ο πληρεξούσιος

Δικηγόρος μας στα πλαίσια της ως άνω εντολής και θεωρούμε αυτές έγκυρες και ισχυρές.

,

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 666/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 6ΦΜΝΩΞΧ-ΓΚΨ
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