
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.236/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/2020 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

        Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου
           

   Στην Πρέβεζα, σήμερα την 15-05-2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης  11:00 π.μ και
λήξης 13:00 μ.μ  συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας σε  τακτική δια περιφοράς
συνεδρίαση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  10  της  από  11-03-2020  Πράξης  Νομοθετικού
Περιεχομένου  (ΦΕΚ  Α΄55/11-3-2020),  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.8119/07-05-2020
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν.3852/10.
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
     2. Αργυρός Λεωνίδας   -     Τακτικό μέλος    
     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
     4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     5. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος
     6. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     7. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  
     9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα, παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου
του Δήμου Πρέβεζας (Απ.Τάσσης) που έχει ως εξής: 

«….Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας κατατέθηκε η από 12 – 10 – 2014 (αρ

εκθ κατ δικ 517/2014) αγωγή (απαίτηση από τιμολόγια) του αντιδίκου, κ. Δημητρίου Κωνή

του  Αλεξάνδρου  και  της  Αναστασίας,  δικηγόρου  Πρέβεζας  και  συνδίκου  πτώχευσης  της

«Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πρεβέζης», η οποία και έγινε δεκτή με την υπ’ αριθμ.

130/2016 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας. 

  Στην ανωτέρω αναφερόμενη αγωγή του ο αντίδικος ζητούσε να του καταβληθεί από τον

εναγόμενο Δήμο Πρέβεζας το ποσό των 31.020,15 ευρώ, το οποίο όπως εκθέτει στο ιστορικό

της αγωγής, εξακολουθούσε να του οφείλει από εμπορεύματα τα οποία αγόρασε, εκδοθέντων

των σχετικών Τιμολογίων – Δελτίων αποστολής. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκανε δεκτή

την ανωτέρω αγωγή και  καταδίκασε  τον  Δήμο Πρέβεζας  στην καταβολή του ποσού των

17.563,41 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την λήξη της εμπορικής πίστωσης.

   Κατά της ως άνω αποφάσεως ο Δήμος Πρέβεζας άσκησε την  από 2-3-2017 (αρ εκθ κατ δικ

19/3-3-2017) έφεσή του.
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Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 84/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, η

οποία έκανε δεκτή την έφεση μας και υποχρέωσε τον Δήμο Πρέβεζας να καταβάλει  στον

αντίδικο μόνο το ποσό των 609,94 ευρώ, με το νόμιμο τόκο μετά τη πάροδο μηνός από την

έκδοση εκάστου των αναφερόμενων στο σκεπτικό τιμολογίων.

Η απόφαση είναι τελεσίδικη. Κατόπιν τούτων εισηγούμαι να προχωρήσετε σε εξόφληση..…».

                             
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
   σχετικά. 
   O  κ. Κωστούλας δήλωσε :«Ψηφίζουμε ναι, σύμφωνα με την εισήγηση της νομικής 
υπηρεσίας ».

 Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

  τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Πρόεδρου  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του 

          ανωτέρω  θέματος.
 το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-

3- 2020),
 τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 43, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ

75/τ.Α΄/30-3-2020) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,

 τις διατάξεις του  Ν.  4674/20  (ΦΕΚ  53/11.03.2020  τεύχος  Α'):  «Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

 την εγκύκλιο με αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
 την  εγκύκλιο  με  αριθμ.  40/20930/31-03-2020  (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),

«Ενημέρωση  για  την  εφαρμογή  του  κανονιστικού  πλαισίου  αντιμετώπισης  του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
        
           
  Εντέλλεται  η  Οικονομική   Υπηρεσία να  προχωρήσει   την   διαδικασία  εξόφλησης   στoν
κ.  Δημήτριο Κωνή του Αλεξάνδρου και  της Αναστασίας,  δικηγόρο Πρέβεζας και συνδίκου
πτώχευσης της «Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πρεβέζης».
   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 236/2020.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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