
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.379/2020

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 140 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του
Δήμου Πρέβεζας (Αλ.Βουκελατος) που έχει ως εξής: 

 «...Σχετ:  Η  με  αριθμ.  καταθ.  9/2020  αγωγή  (μικροδιαφοράς)  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου

Πρέβεζας της εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά του Δήμου Πρέβεζας.

Η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «Γ.  ΚΑΨΙΩΧΑΣ  Α.Ε.Β.Ε.»,  με  αντικείμενο  δραστηριότητας:

Εξουσιοδοτημένος  έμπορος  συνεργάτης  Service Kosmocar Α.Ε.  –  πωλήσεις  –  συνεργείο  –

ανταλλακτικά  και ζητεί με την ανωτέρω αγωγή να της καταβληθεί το ποσό των 779,46 €, με το

νόμιμο τόκο από 20-8-2015 (επομένη έκδοσης τιμολογίων), για την επισκευή του με αριθμ.

ΚΗΙ-8330 οχήματος του Δήμου Πρέβεζας.

Στα πλαίσια υποστήριξης της υπόθεσης σας παρακαλώ να  εξεταστεί το ακριβές και βάσιμο ή μη

της ανάθεσης και στη συνέχεια όπως μου χορηγηθεί εντολή είτε να συνομολογήσω αν είναι
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αληθινή και βάσιμη η απαίτηση είτε να αντικρούσω την αγωγή εάν τα  αναφερόμενα εκεί είναι

αβάσιμα γνωστοποιώντας μου τυχόν μάρτυρες που γνωρίζουν τα γεγονότα...».

 

      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

Αλέξανδρο Βουκελάτο του Δημητρίου Δικηγόρο όπως  συνομολογήσει  την ανωτέρω αγωγή.

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  379/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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