
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 366/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 42/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα:   Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου
                  
            

  Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  24 Οκτωβρίου 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.21721/18-10-2019 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.  Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  1.  Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος
    2.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος  2.  Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος
    3.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος
    4.  Αργυρός Λεωνίδας     - Τακτικό μέλος
    5.  Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος
    6.  Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
    7.  Πιπιλίδης Λάζαρος     -   Τακτικό μέλος

 Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι κ.Κωνσταντάκη, κ. Καραμανίδης και κ.Παγγές.

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

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

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

  «…Η ετερόρρυθμη εταιρεία υπό την επωνυμία «Εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου και Σια Ε.Ε.»
άσκησε κατά του Δήμου Πρέβεζας,  ενώπιον  του Ειρηνοδικείου  Αθηνών την με αριθμό  ΓΑΚ
55750/2018 – ΕΑΚ 1992/2018 αγωγή (μικροδιαφοράς) , με την οποία ζητεί να υποχρεωθεί ο
Δήμος να της καταβάλλει το ποσό των 1933,08 €, για δημοσιεύσεις στην εφημερίδα «Ηχώ των
Δημοπρασιών» της οποίας έχει αναλάβει την έκδοση. 

Με  την  αριθμ.  15/2019  απόφαση  της  Οικον.  Επιτροπής  αποφασίστηκε  η  αναβολή  της
υπόθεσης κατά την δικάσιμο 25/1/2019 ενώπιον του Ειρην. Αθηνών  και ορίστηκε η δικηγόρος
Αθηνών Μ. Ζώτου για την αναβολή λόγω ασύμφορης μετάβασης δικηγόρου του Δήμου. Η ως
άνω αγωγή μετά την αναβολή προσδιορίστηκε για την δικάσιμο 1/11/2019.
    Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου δεν μπορεί να μετακινείται  κάθε φορά που χρειάζεται
προσδιορισμός στον Α.Π. ή σε άλλο Δικαστήριο (αν υπάρχει  ανάγκη κατάθεσης δικογράφου
στην Αθήνα ή σε άλλο μέρος εκτός των γειτονικών νομών) , ή και να παρίσταται σε δίκες π.χ.
Ειρηνοδικείου  με  μικρό  αντικείμενο  διότι  εκτός  του  χρόνου  μετάβασης  και  επιστροφής
απαιτούνται  αναγκαία  έξοδα  μετακίνησης  80€,  αποζημίωσης  40€  και  1 τουλάχιστον
διανυκτέρευση 60 -72 € ήτοι συνολικά περίπου κατά μέσο όρο 200 €. 
Με την αρ.  214/2019 απόφαση της οικ. Επιτροπής έγινε δεκτό το αίτημα  για κατάθεση και
προσδιορισμό  υποθέσεων  στα  Δικαστήρια  της  Αθήνας  και  στον  Α.Π.  από  συνεργαζόμενο
δικηγόρο με πολύ μικρότερη δαπάνη.

ΑΔΑ: ΩΩΘΜΩΞΧ-Γ42



 Εάν αποστείλω τα έγγραφα στη συνεργαζόμενη  Δικηγόρο Μ. Ζώτου για την συζήτηση της ως
άνω υπόθεσης μικροδιαφοράς  το κόστος της δίκης θα ανέλθει στο συνολικό ποσόν των 125€.
Κατόπιν  τούτου   παρακαλώ  να  αποφασίσετε  σχετικά  και  να  ορίσετε  ως  δικηγόρο  για  την
αντίκρουση της ως άνω αγωγής για λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας την 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 αρ.214/2019  ΑΟΕ (ΑΔΑ  ΩΕΧΡΩΞΧ-ΩΡΙ) 

 την εισήγηση  του Νομικού Συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    
Ορίζει   ως  δικηγόρο  για την  αντίκρουση  της  ως  άνω αγωγής  για  λογαριασμό  του  Δήμου

Πρέβεζας την δικηγόρο Αθηνών Μαριλένα Χρ. Ζώτου με αμοιβή 125,00 ευρώ.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 366/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΩΩΘΜΩΞΧ-Γ42


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

		2019-10-29T10:47:27+0200
	Athens




