
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.89/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

      Θέμα : Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου   
               

                   

      Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 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.3360/16-02-2018 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. Παππάς Δημήτριος
     3.  Νέσσερης Χρήστος  3. Κατσαούνος Θεόδωρος
      4.  Ματέρης Κωνσταντίνος

      5.  Κωστούλας Βασίλειος
     6.  Κατέρης Κωνσταντίνος

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

   O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.89/2018 απόφαση Οικονομικής

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

θέμα είναι κατεπείγον διότι  η προθεσμία της αναίρεσης  εκπνέει και  πρέπει να ληφθεί άμεσα

απόφαση  περί άσκησης αναίρεσης ή όχι.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,είπε τα εξής:  

«....Με την από 09.07.2015 με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 346/2015 αγωγή του ο αντίδικος
(Λάζαρος  Μυλωνάς)   ζητούσε  να  του  καταβληθεί  το  ποσό  των  41.076  €  ως  αποζημίωση
απόλυσης βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν.4194/2013 και το ποσό των
20.000 € ως χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη από τη συμπεριφορά του
Δήμου Πρέβεζας με το νόμιμο τόκο από τις 01.11.2014 , άλλως από τις 31.03.2015, άλλως από
την επίδοση της αγωγής .

Επί  της  αγωγής  αυτής  εκδόθηκε  η  υπ΄αρίθμ.  149/2016  οριστική  απόφαση  του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας η οποία έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή (του) και μας
υποχρέωνε να του καταβάλλουμε το ποσό των 41.076 €  ως αποζημίωση και το ποσό των 5.000
€ για την χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης με το νόμιμο τόκο από την επίδοση
της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Με την από 05-01-2017 έφεσή μας  (αρ. κατ. δικ. 1/2017) η οποία συζητήθηκε  μετά
από  αναβολή  τις   17-01-2018  ζητούσαμε   να  εξαφανισθεί  η  προσβαλλόμενη  υπ΄αριθμ.
149/2016  απόφαση  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Πρέβεζας  και  να  απορριφθεί  η  από
09.07.2015 με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 346/2015 αγωγή του αντιδίκου εναντίον μας.
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Επί  της  έφεσής μας αυτής εξεδόθη η υπ΄ άριθμ.  15/2018απόφαση του Μονομελούς
Εφετείου  Ιωαννίνων  η  οποία  εξαφάνισε  την  υπ΄  αριθμ.  149/2016  οριστική  απόφαση  του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας ως προς το κεφάλαιο της χρηματικής ικανοποίησης λόγω
ηθικής βλάβης και απέρριψε την αγωγή του αντιδίκου ως προς το κεφάλαιο της χρηματικής
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης που ανέρχονταν στο ποσό των 20.000 €.

Συνεπώς κατόπιν αυτών τίθεται το ζήτημα εάν και κατά πόσον είναι προς το συμφέρον
του  Δήμου  Πρέβεζας  να  προβεί  στην  άσκηση  αναιρέσεως  κατά  της  υπ΄αριθμ.   15/2018
απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.

Επειδή τόσο  ο Προϊστάμενος  της Νομικής  Υπηρεσίας  του Δήμου Πρέβεζας  που ήταν
παρών  κατά  τη  συνεδρίαση    όσο  και  ο  ορισθείς  πληρεξούσιος  δικηγόρος  Κωνσταντίνος
Κίτσος έχουν την άποψη ότι εφόσον ο αντίδικος δηλώνει προς τον Δήμο Πρέβεζας και  την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ότι παραιτείται ρητώς  των δικογράφων και του δικαιώματος
των από 13-07-2015 (αριθμ. κατ.δικογρ. 347/2015), της από 05-11-2015 (αριθμ. κατ.δικογρ.
488/2015)  και  18-01-2017  (αριθμ.  κατ.  Δικογρ.  74/2017)  αγωγών  μου,  Ενώπιον  του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας κατά του Δήμου Πρέβεζας που αφορούν καταβολή μισθών
υπερημερίας , ασφαλιστικών εισφορών κ.λ.π. είναι  προς όφελος του Δήμου να μην ασκηθεί
αναίρεση κατά της υπ΄αριθμ. 15/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων προς
αποφυγήν  εξόδων  (τόκων  και  δικαστικών  δαπανών)   αφού  περιορίζονται  οι  οικονομικές
απαιτήσεις  του  αντιδίκου  μας,  ενώ  δεν  θα  επιβαρυνθεί  ο  προϋπολογισμός  του  Δήμου
περαιτέρω.
Επειδή η προθεσμία της αναίρεσης  εκπνέει (είναι 30 ημέρες από την επίδοση της απόφασης του
Εφετείου) πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή  προκειμένου να
ληφθεί η σχετική απόφαση περί άσκησης αναίρεσης ή όχι καθώς σε περίπτωση απόφασης περί
άσκησης  αναιρέσεως  θα  πρέπει  να  ορίσουμε  δικηγόρο  Παρ΄Αρείω  Πάγο  προκειμένου  να
εκπροσωπηθεί ο Δήμος 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 

 την εισήγηση του πληρεξούσιου δικηγόρου

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  Μετά  την  από  20-02-2018  δήλωση του Λάζαρου Μυλωνά  με  αρ.πρωτ. 3699 / 22-2-2018

και την εισήγηση του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Κίτσου, τη μη άσκηση  ένδικων

μέσων  και  την  εξόφληση  των  οφειλομένων  της  απόφασης  του   Μονομελούς  Εφετείου

Ιωαννίνων.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 89/2018.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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