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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

         Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου   
               
   

   Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 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.6409/29-03-2019  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.  Κατσαούνος Θεόδωρος  2.  Πανταζής Νικόλαος
      3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος  3.  Νέσσερης Χρήστος
      4.  Κακιούζης Χαράλαμπος  4.   Παππάς Δημήτριος
      5.  Κωστούλας Βασίλειος
      

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Σταύρο Μπόμπορη δημοτικό υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα   παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του

Δήμου Πρέβεζας (Απ.Τάσσης) στην οποία αναφέρεται ότι :

«....Προκειμένου  να  παρασταθώ  κατά  τη  συζήτηση  της  με  αριθ.  ΠΡ1106/16-12-2009

προσφυγής του Δήμου Ζαλόγγου και ήδη Δήμου Πρέβεζας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως

νόμιμα εκπροσωπείται και των υπ’ αριθμ. 161-166/2009 (10-9-2009), 227-258/2009 (30-9-

2009), 338-356/2009 (24-11-2009) αποφάσεων του κ. Λιμενάρχη Πρέβεζας του περί επιβολής

προστίμων για την μη πρόσληψη ναυαγοσωστών, ενώπιον του 2ου Μονομελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων...…» . 

       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
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  Χορηγείται η νόμιμη εντολή και πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Πρέβεζας

Απόστολο  Αν.  Τάσση,  Δικηγόρο,  όπως  παρασταθεί  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο της 9ης-4-2019 και σε κάθε επόμενη μετ’ αναβολή

δικάσιμο αυτής, για λογαριασμό του Δήμου και υποστηρίξει την με αριθμ. ΠΡ1106/16-12-2009

προσφυγή του Δήμου Ζαλόγγου και ήδη Δήμου Πρέβεζας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως

νόμιμα εκπροσωπείται και υποστηρίξει τα δικαιώματα του Δήμου.

    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 115/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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