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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 33/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:    Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου   

  Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  8 Αυγούστου 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.16102/02-08-2019 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.  Κακιούζης Χαράλαμπος 3.  Κωστούλας Βασίλειος
       4.   Κατσαούνος Θεόδωρος 4.  Παππάς Δημήτριος
      5.  Ματέρης Κωνσταντίνος

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

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

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

 «...Με την αρ. 295/2018 τελεσίδικη απόφαση του Μον. Πρωτ. Πρέβεζας  ο Δήμος Πρέβεζας
υποχρεώθηκε  να  πληρώσει  στη  εταιρεία  «Παπαγεωργίου  Γεώργιος  και  Σια  Ε.Ε.»  το  ποσόν
14.820 € νομιμοτόκως  πλέον δικαστικών εξόδων. Η Ο.Ε. αποφάσισε να ασκηθεί αναίρεση και
ήδη έχει ασκηθεί. 
   H εταιρεία  Παπαγεωργίου  με  αίτησή  της  δηλώνει  ότι  περιορίζει  την  απαίτησή  της  στο
κεφάλαιο και  αιτείται την πληρωμή του παραιτούμενη τόκων και δικαστικών εξόδων.
    Το ζήτημα της αποδοχής ή μη της πρότασης είναι ζήτημα ουσίας και είναι της αρμοδιότητας
της Ο.Ε. η οποία μπορεί ενδεχομένως και να αντιπροτείνει.
    Σε κάθε περίπτωση η απαιτούμενη κατά την παρ. 2 άρθρο 72 γνώμη του νομικού συμβούλου
για να ληφθεί απόφαση της Ο.Ε. για  συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και κατά συνέπεια
παραίτηση από το ασκηθέν ένδικο μέσον, αφορά τη νομιμότητα, το έγκυρο και το παραδεκτό
της  διαδικασίας   που μπορεί να  ακολουθηθεί  και  όχι την ουσία της υπόθεσης που όπως
προανέφερα ανήκει στην αποκλειστικη αρμοδιότητα της Ο.Ε.
    Κατόπιν τούτων έχω τη γνώμη ότι εφ’ όσον κριθεί ότι υφίσταται συμφέρουσα επί της ουσίας
συμβιβαστική  πρόταση  από  πλευράς  της  εταιρείας  «Παπαγεωργίου  Γεώργιος  και  Σια  Ε.Ε.»
μπορεί να ληφθεί σχετική απόφαση  αποδοχής  της πρότασης, σύνταξη σχετικού πρακτικού  και
απόφαση παραίτησης από το ασκηθέν ένδικο μέσο με εντολή που θα μου δοθεί. .....».
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       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)

Μετά από έλεγχο του φακέλου της οικονομικής υπηρεσίας με τα παραστατικά της εταιρείας

«Παπαγεωργίου  Γεώργιος  και  Σια  Ε.Ε.» που  αφορούν  την  περίοδο  της  επίμαχης  οφειλής

διαπιστώθηκε και  ουσιαστικά η βασιμότητα της απαίτησης  της αιτούσας και  η συμβιβαστική

πρότασή της κρίνεται συμφέρουσα αφού δεν θα πληρωθούν τόκοι και έξοδα. Κατόπιν τούτου

και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του νομικού συμβούλου ότι στο σημερινό στάδιο της

υπόθεσης  μπορεί  νόμιμα  και  παραδεκτά  να  υπάρξει  συμβιβαστική  λύση,  αποφασίζουμε   να

πληρωθεί το κεφάλαιο της απαίτησης με βάση την τελεσίδικη απόφαση αρ.  295/2018του Μον.

Πρωτ. Πρέβεζας αφού μάλιστα δεν μπορεί να εκτιμηθεί  με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα είναι

θετική η έκβαση της ασκηθείσης αναίρεσης. Να υπογραφεί από την εταιρεία  σχετική δήλωση

παραίτησης. Να προχωρήσει ο δικηγόρος σε  παραίτηση από το δικόγραφο του ενδίκου μέσου.

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 265/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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