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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα:  Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου

        

    Στην  Πρέβεζα,  σήμερα  Πέμπτη  12  Μαρτίου 2020  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.5216/06-03-2020 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. Αργυρός Λεωνίδας   -    Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος  
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος 3. Πιπιλίδης Λάζαρος       -  Τακτικό μέλος
     4. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος
     5. Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
     6. Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος  

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

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

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα, παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου

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

«…. Εκδόθηκε η αρ. 74/2019 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Πρέβεζας  εις βάρος του Δήμου
Πρέβεζας, μετά από αίτηση του Ντρέκου ΚΕΣΚΟΥ, για ποσόν κεφαλαίου 7812,00€ πλέον τόκων
εξόδων  αμοιβής  για  επιταγή  κλπ.  συνολικά  9257,77€,  σύμφωνα  με  το  αντίγραφο  εξ
απογράφου αυτής που κοινοποιήθηκε στις 21/2/2020 στο Δήμο Πρέβεζας και αιτία  οφειλόμενο
υπόλοιπο  αμοιβής  του  από  έργο  «  ΣΟ18  εργασίες  συντήρησης  παιδικών  χαρών  Δήμου
Πρέβεζας» που είχε ανατεθεί το 2018 και εκτέλεσε ο αιτών.
Η Οικ.  Υπηρεσία  μας πληροφόρησε ότι  παρ’  όλο που υπάρχει  σύμβαση κλπ νομιμοποιητικά
έγγραφα για το έργο, δεν μπορεί να πληρωθεί το επίδικο υπόλοιπο διότι δεν υπάρχει, όπως
εντόπισε ο επίτροπος του ΕλΣυν , πιστοποίηση του εργολάβου.

Για το λόγο αυτό ο αιτών προσέφυγε στο Δικαστήριο.

Όμως η διαταγή πληρωμής και η επιταγή για εκούσια συμμόρφωση , όπως μας κοινοποιήθηκε
δηλ.  πέραν  των αποκλειστικών  προθεσμιών  που θέτει  ο  νόμος  ,  είναι  άκυρη,  δεν  παράγει
έννομα  αποτελέσματα  και  επιπλέον  μας  επιβαρύνει  με  παραπανω  ποσό  (μη  νόμιμη  αμοιβή
330,00€ για σύνταξη επιταγής ), με αποτέλεσμα να υφίσταται υποχρέωση για απόκρουσή της.
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Για το λόγο αυτό εισηγούμαι την άσκηση ανακοπής για την ακύρωση της διαταγής πληρωμής
και της σχετικής επιταγής για εκούσια συμμόρφωση. …».

    Ο  Αντιπρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον   Αντιπρόεδρο  και έλαβε υπόψη της,
 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
 το άρθρο 172 τ.ν. 3463/2006 
 τις Νόμιμες Διαδικασίες
 την εισήγηση του νομικού σύμβουλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

   Χορηγείται η νόμιμη εντολή και πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Πρέβεζας 

Αλέξανδρο Βουκελάτο του Δημητρίου Δικηγόρο όπως προβεί σε  άσκηση ανακοπής για την 

ακύρωση της ανωτέρω διαταγής πληρωμής και της σχετικής επιταγής για εκούσια συμμόρφωση.

   Εγκρίνουμε όλες τις προπαρασκευαστικές διαδικαστικές πράξεις που έκανε ο πληρεξούσιος

Δικηγόρος μας στα πλαίσια της ως άνω εντολής και θεωρούμε αυτές έγκυρες και ισχυρές.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 148/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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