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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 27/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:   Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου 

  Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό Κατάστημα

του  Δήμου  Πρέβεζας   συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση  (κεκλεισμένων  των  θυρών)  η

Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας,  σύμφωνα  με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.11435/26-06-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

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

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

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 313/2020 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής,  εγκρίθηκε  η  συζήτηση  του  θέματος  ως  προ  ημερήσιας  διάταξης   διότι  είναι
κατεπείγον  καθώς  έχει επιβληθεί κατάσχεση στα χέρια τρίτων.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση
του νομικού συμβούλου,  του Δήμου Πρέβεζας  (Αλ.Βουκελάτος), που έχει ως εξής: 

 «...Η  εταιρεία   Ε.  Μυλωνάς  και   Σια  ΕΕ  για  απαίτησή  της   3.441,79  €   πλέον  νομίμων
προσαυξήσεων,  δυνάμει  της  αρ.  82/2018  αμετάκλητης  διαταγής  πληρωμής  του  ειρηνοδίκη
Πρέβεζας, κατάσχεσε το αντίστοιχο ποσό από τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στην ΕΤΕ. Δεν
προκύπτει  ως αναγκαία  και  βάσιμη δικαστική ενέργεια  με άσκηση ένδικων μέσων διότι  δεν
πιθανολογείται  ευδοκίμησή της.  Όπως ήδη έχω γνωματεύσει  η σχετική απαίτηση μπορεί  να
πληρωθεί νόμιμα για την αποφυγή περαιτέρω επιβαρύνσεων....».
 

      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 
 τις διατάξεις του αρ.77, παρ.2 του Ν.4555/2018
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 την εισήγηση του  νομικού συμβούλου
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εντέλλεται  ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πρέβεζας Αλέξανδρος Βουκελάτος του Δημητρίου
Δικηγόρος να  μην ασκήσει  ένδικα μέσα κατά του από 19/6/2020 κατασχετηρίου εις  χείρας
τρίτων της  εταιρείας  Ε. Μυλωνάς και  Σια ΕΕ προς την ΕΤΕ κατά του Δήμου Πρέβεζας.
 

   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  315/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΜΠΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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