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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

         Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου   
               
   

      

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρα  13:00 π.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας, ύστερα από την αρ.πρωτ.513/11-01-2019 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.  Πανταζής Νικόλαος
      2.  Νέσσερης Χρήστος 2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος 3.  Παππάς Δημήτριος
      4.  Κακιούζης Χαράλαμπος 4.  Κωστούλας Βασίλειος
      5.  Ματέρης Κωνσταντίνος     

 

  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:  

  «...Σχετ:  Η  από  21-6-2018  με  αριθμ.  ΓΑΚ  55750/2018  και  ΕΑΚ  1992/2018  αγωγή  της

ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

κατά του Δήμου Πρέβεζας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

άσκησε  κατά  του  Δήμου  Πρέβεζας,  την  με  αριθμ.  κατ.  55750/2018  –  1992/2018  αγωγή

(διαδικασία  μικροδιαφορών),  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Αθηνών,  με  την  οποία  ζητάει  να

υποχρεωθεί  ο  Δήμος  να  της  καταβάλλει  το  ποσό των  1.933,08  €  με  το  νόμιμο  τόκο,  για

δημοσίευση διακηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών.

Η Οικονομική Υπηρεσίας με το από 14-1-2019 έγγραφο της με ενημέρωσε ότι για τα έτη

2013  και  2015 δεν  υπάρχουν  στο  λογιστήριο  τα  τιμολόγια  που  αναφέρονται  στην αγωγή.

Επειδή το κόστος της μετακίνησης του νομικού συμβούλου στην Αθήνα για την εκδίκαση της
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υπόθεσης  είναι  μεγαλύτερο από την αμοιβή που μπορεί  να  καταβληθεί   σε τρίτο  Δικηγόρο

Αθηνών.

Επειδή για υποθέσεις της ΝΕΔΗΚΕΠ και του ΔΗΜΟΥ (προσδιορισμούς δικασίμων, καταθέσεις

εγγράφων Α.Π.) έχουμε χρησιμοποιήσει την δικηγόρο Αθηνών Μαριλένα Χρ. Ζώτου  προτείνω

να  μας  εκπροσωπήσει  στο  Δικαστήριο  και  να  αντικρούσει  την  αγωγή  με  αμοιβή  που  θα

καθορίσει η οικονομική Επιτροπή και θα είναι κατώτερη από τα έξοδα μετακίνησης μου στην

Αθήνα... » . 

       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)

    Να ζητηθεί να αναβληθεί η υπόθεση καθώς είμαστε στο στάδιο της έρευνας της υπόθεσης και

επειδή είναι ασύμφορη η μετάβαση του δικού μας δικηγόρου να οριστεί δικηγόρος  των Αθηνών

με  αμοιβή  50,00  ευρώ για  να  υποβάλλει  αίτημα  αναβολής.  Για  το  λόγο  αυτό  ορίζουμε  τη

δικηγόρο Αθηνών Μαριλένα Χρ. Ζώτου, να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 25/1/2019, ενώπιον

του Ειρηνοδικείου Αθηνών (έκθεμα ΜΚ2 αριθμός 22 – Ακροατήριο 4) για λογαριασμό του Δήμου

Πρέβεζας, επί της αγωγής της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ

ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Δήμου Πρέβεζας και να ζητήσει αναβολή.»

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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