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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

         Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου   
               
   

   Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  21  Μαρτίου 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.5461/15-03-2019 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.  Νέσσερης Χρήστος  3.  Παππάς Δημήτριος
      4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      5.  Κακιούζης Χαράλαμπος
       6.   Κωστούλας Βασίλειος

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Σταύρο Μπόμπορη δημοτικό υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα   παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του

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

  «....Με την ίδια νομική και πραγματική αιτία, έχει αποστείλει την από 17-11-2018 εισήγησή

του, στο κείμενο της οποίας και αναφέρεται. Επί της ανωτέρω, το μόνο που διαφέρει είναι οι

μήνες παραλαβής και παράδοσης του έργου (η προηγούμενη δγη πληρωμής αφορούσε τους

μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2018 ενώ η παρούσα αφορά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο).

Κατόπιν αυτών:

Προσκομίζει  το σύνολο των εγγράφων με βάση τα οποία γνωμοδότησε και εισηγείται  τη μη

άσκηση ενδίκων μέσων κατά της διαταγής πληρωμής του κ Μυρωνάκη, με ττην επισήμανση

ότι :

«Σε περίπτωση που αποφασίσετε την άσκηση ανακοπής, προς αποφυγή οποιασδήποτε υπόνοιας

μεροληψίας, την υπόθεση θα χειρισθεί ο έτερος συνάδελφος της νομικής υπηρεσίας, με την

εντολή από εμένα (ως προϊσταμένου) όπως εξαντλήσει τα ένδικα μέσα που παρέχει ο νόμος»...

…» . 

ΑΔΑ: 6Δ5ΧΩΞΧ-ΩΑΧ



       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 (ΚΑTA ΠΛΕΙΟΨΗΦIΑ)

  Εντέλλεται  η  Νομική   υπηρεσία να   μην  ασκήσει  ένδικα  μέσα  κατά  της ως  άνω  διαταγής

  πληρωμής.

,Ο κ .Κωστούλας δήλωσε παρών.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2019.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 6Δ5ΧΩΞΧ-ΩΑΧ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑTA ΠΛΕΙΟΨΗΦIΑ)

		2019-04-01T13:12:22+0300
	Athens




