
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.377/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:  Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου 
 

   Στην  Πρέβεζα,  σήμερα   Πέμπτη  23 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.13228/17-06-2020 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 1. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     2. Αργυρός Λεωνίδας   -     Τακτικό μέλος 2. Ροπόκης Ευάγγελος    -  Τακτικό μέλος
     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  -Τακτικό μέλος 3. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος 
     4. Κωνσταντάκη Αθηνά   - Αναπλ.μέλος 4. Νίτσας Γεώργιος       -    Τακτικό μέλος 
     5. Κορωναίος Κοσμάς      - Αναπλ.μέλος

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

Στη θέση του τακτικού μέλους κ. Γρ. Κουμπή ο οποίος απουσίαζε, νομίμως κλήθηκε και παρέστη
στη συνεδρίαση  το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αθ.Κωνσταντάκη. Στη θέση του τακτικού μέλους
κ.  Λ.  Πιπιλίδη  ο  οποίος  απουσίαζε,  νομίμως  κλήθηκε  και  παρέστη  στη  συνεδρίαση  το
αναπληρωματικό μέλος κ. Κ.Κορωναίος.
  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 120 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του
Δήμου Πρέβεζας (Αλ.Βουκελατος) που έχει ως εξής: 

 «...ΣΧΕT: 1. Η υπ’ αριθμ. 84/3-4-2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πρέβεζας (διαδικασία περιουσιακών διαφορών). 
    2. Το από 30/6/2020 έγγραφο της νομικής υπηρεσίας προς την Οικονομική επιτροπή με το
οποίο  την  ενημερώναμε  για  την  εκδόση  της  υπ’  αριθμ.  84/2020  απόφασης  Μον.  Πρωτ.
Πρέβεζας. 

     3. Η από 1/7/2020 (αρ. καταχ. 213/2020) έφεση του Λάζαρου – Αναστασίου 
Μυλωνά του Κων/νου κατά του Δ. Πρέβεζας και της υπ’ αριθμ. 84/2020 απόφασης.

  Όπως ήδη σας  έχουμε ενημερώσει  με το  ανωτέρω αναφερόμενο  έγγραφο μας  προς την
Οικονομική  επιτροπή  (σχετ.  2),  εκδόθηκε  στις  3/4/2020  η  υπ’  αριθμ.  84/2020 οριστική
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, με την οποία απορρίφθηκαν στο σύνολο
τους, ως ουσιαστικά αβάσιμες οι αγωγές του αντιδίκου, Λάζαρου – Αναστασίου Μυλώνα του
Κων/νου, συνολικής απαίτησης  109.684,76 Ε, πλέον τόκων και εξόδων.
Κατά της ως άνω αναφερόμενης απόφασης, ο αντίδικος άσκησε την από 1/7/2020 (αρ. καταχ.
213/2020) έφεση του ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, η οποία κοινοποιήθηκε
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στον Δήμο στις 13/7/2020 και για την οποία ορίσθηκε δικάσιμος προς συζήτηση η 18η/11/2020
με αριθμό πινακίου 23. Ως εκ τούτου, προκειμένου να παρασταθώ ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου  Ιωαννίνων,  στα  πλαίσια  υποστήριξης  της  υπόθεσης  σας  παρακαλώ  όπως  μου
χορηγηθεί εντολή...». 
 

      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
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

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

Απόστολο  Αν.  Τάσση,  Δικηγόρο,  όπως  παρασταθεί  ενώπιον  του  Μονομελούς  Εφετείου

Ιωαννίνων κατά την δικάσιμο της 18ης Νοεμβρίου 2020 και  σε κάθε  επόμενη μετ’  αναβολή

δικάσιμο  αυτής,  για  λογαριασμό  του  Δήμου  και  αντικρούσει την  από  1-7-2020  (αρ  καταχ

213/2020) έφεση του  Λάζαρου – Αναστασίου Μυλωνά, Δικηγόρου, κατοίκου Πρέβεζας, οδός Μ.

Μπότσαρη αρ. 64 (Α.Φ.Μ. 034604172 της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας κατά του Δήμου Πρέβεζας, ο οποίος

εδρεύει στην Πρέβεζα (Μπαχούμη 2 και Ελ. Βενιζέλου), με Α.Φ.Μ. 997861879 Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας,

όπως  νόμιμα  εκπροσωπείται  από  τον  Δήμαρχό  του  και  κατά  της  υπ’  αριθμ.  84/3-4-2020

οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και  υποστηρίξει τα δικαιώματα

του Δήμου. 

   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  377/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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