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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:    Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου   

   Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 20 Ιουνίου 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.12040/14-06-2019 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. Νέσσερης Χρήστος
      2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος 2. Πανταζής Νικόλαος
      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος 3. Ματέρης Κωνσταντίνος
      4.  Κακιούζης Χαράλαμπος 4. Παππάς Δημήτριος
      5.  Κωστούλας Βασίλειος
      

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα, παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του

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

 «...Μετά την κατάθεση του δικογράφου της αναίρεσης στη γραμματεία του αρμόδιου κατά

περίπτωση  Δικαστηρίου  που  εξέδωσε  την  αναιρεσίβλητη  απόφαση,  ακολουθεί  η  διαδικασία

προσδιορισμού  δικασίμου  στον  Αρειο  Πάγο  με  την  εκεί  κατάθεση  των  αντιγράφων  της

αναίρεσης  ως  και  των  λοιπών   προβλεπόμενων  συνοδευτικών  απαραίτητων  εγγράφων.  Ο

νομικός  σύμβουλος  του  Δήμου  δεν  μπορεί  να  μετακινείται  κάθε  φορά  (εκτός  ειδικών

περιπτώσεων) που χρειάζεται προσδιορισμός στον Α.Π. ή και σε άλλο Δικαστήριο (αν υπάρχει

ανάγκη κατάθεσης δικογράφου στην Αθήνα ή σε άλλο μέρος εκτός των γειτονικών νομών) διότι

εκτός του χρόνου μετάβασης και επιστροφής απαιτούνται  αναγκαία έξοδα μετακίνησης 80€,

αποζημίωσης 40€ και   1 διανυκτέρευση 60-72 € ήτοι συνολικά κατά μέσο όρο 250 €. Εάν

αποστείλω τα έγγραφα σε συνεργαζόμενο Δικηγόρο για τον προσδιορισμό από εκείνον, εκτιμώ
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ότι  μπορεί να γίνει με αμοιβή 60 € σύν ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων κούριερ για

την  επιστροφή των αντιγράφων)  ήτοι με σημαντικά μικρότερη δαπάνη.

Κατόπιν τουτου  παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά και να ορίσετε ως δικηγόρο για τον ως άνω

κατά  περίπτωση  προσδιορισμό  τη  συνεργαζόμενη  με  τη  ΝΕΔΗΚΕΠ και  το  Δήμο   δικηγόρο

Αθηνών Μαριλένα Χρ. Ζώτου με αμοιβή την προαναφερθείσα.....».

       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 σύμβουλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Ορίζει  ως δικηγόρο για τον ως άνω κατά περίπτωση προσδιορισμό τη συνεργαζόμενη με

τη ΝΕΔΗΚΕΠ και το Δήμο  δικηγόρο Αθηνών Μαριλένα Χρ. Ζώτου, για την κατάθεση

δικογράφου στη γραμματεία  των δικαστηρίων της Αθήνας  και  τον προσδιορισμό των

υποθέσεων του Δήμου στον Άρειο Πάγο, με αμοιβή 60€ συν ΦΠΑ  για κάθε δικόγραφο

και προσδιορισμό.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  214/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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