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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 38/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου 
 

 Στην Πρέβεζα,  σήμερα  Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 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.17461/11-092020 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
     4. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος
     5. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     6. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  

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

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 160 θέμα παρουσίασε παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού
Συμβούλου του Δήμου Πρέβεζας (Αλ.Βουκελάτος) που έχει ως εξής: 

 «....Σχετ:  Υπόθεση  Ανακοπής  Κατασχετηρίου  του  Λάζαρου  –  Αναστασίου  Μυλωνά  του
Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Πρέβεζας.

Με την αρ. 97/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας  (επί ανακοπής που είχε ασκήσει
ο Δήμος Πρέβεζας)  επικυρώθηκε η με αριθμ.  5/2019 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου
Πρέβεζας που πέτυχε ο Λάζαρος – Αναστάσιος Μυλωνάς, με την οποία ο Δήμος υποχρεώνεται
να του πληρώσει το ποσό των 6.606,82 € με το νόμιμο τόκο όπως ορίζει η διαταγή πληρωμής,
τα δικ. έξοδα 297,09 €, τις από 13/3/2019 και 27/7/2020 επιταγές προς πληρωμή, με την
επισήμανση ότι οι τόκοι από 17-1-2014 έως 4-8-2020 είναι 2596,11 € και όχι 3500,14 € που
αναφέρονται στην από 27/7/2020 επιταγή ως και τα δικ. έξοδα των 300 € που επιδίκασε η με
αριθμ. 97/2019 απόφαση. 

Με  την  αριθμ.  421/2020 απόφαση της  Οικον.  Επιτροπής  αποφασίστηκε  η  μη  άσκηση
ενδίκων μέσων και να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής. 

ΑΔΑ: ΨΡΜ6ΩΞΧ-ΧΙΔ



   Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης της Οικ. Επιτροπής, στις 1/9/2020 εισηγήθηκα
πληρωμή.

Όμως δυνάμει  του από 31/7/2020 κατασχετηρίου,  που επιδόθηκε 7-9-2020 στο Δήμο
Πρέβεζας, ο Λάζαρος – Αναστάσιος Μυλωνά του Κωνσταντίνου κατάσχεσε στα χέρια της ΕΤΕ ως
τρίτης (από τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου) το ποσόν των  11.219,46 € (κεφάλαιο, τόκοι,
δ.δ., τέλη απογράφου, αμοιβή επιμελητή αμοιβή δικηγόρου).
      Μετά από αίτημα του επισπεύδοντα στο Δικαστήριο για  είσπραξη του ποσού από την
Τράπεζα το Μον. Πρωτ. Πρέβεζας προβλέπεται να χορηγήσει  σχετική εντολή.

  Επειδή,  δεν  προκύπτει  πιθανότητα  ευδοκίμησης  ενδίκων  μέσων  κατά  του  ανωτέρω
κατασχετηρίου,  ενώ αντίθετα  θα  υπάρξει  μεγαλύτερη  επιβάρυνση  οικονομική  σε  περίπτωση
παράτασης  της  διένεξης,  έχω  τη  γνώμη  ότι  δεν  πρέπει  να  ασκηθεί  ανακοπή  και  αίτηση
αναστολής κατά του ανωτέρω κατασχετηρίου.
Όμως, επειδή υφίσταται διαφορά ως προς το οφειλόμενο ποσόν τόκων που δεν είναι της τάξης
των 3571,23 € αλλά 2678,42 € διότι οι ΟΤΑ δεν υποχρεούνται σε επιπλέον τόκους επιδικίας
(346 Α.Κ.)   γεγονός που έχει αποδεχθεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος του επισπεύδοντος Ευαγγ.
Οικονόμου  και  έχει  δεσμευτεί  για  την  μη  είσπραξη  άλλως  απόδοση  ως  αδικαιολογήτως
εισπραχθείσας  διαφοράς  των 892,81  € πρέπει  να  τακτοποιηθεί  η  σχετική  εκκρεμότητα με
δήλωση του επισπευδοντος περί περιορισμού του κονδυλίου των τόκων στο ορθό ποσό στο
Μον. Πρωτ. Πρέβεζας κατά τη διαδικασία συζήτησης στις 20-10-2020 της εκκρεμούς αίτησης
για λήψη αδείας είσπραξης του κατασχεμένου ποσού από την ΕΤΕ, όπου και θα εξουσιοδοτηθώ
από  την  Οικ.  Επιτροπή  να  ασκήσω  σχετική  παρέμβαση  και  παρακαλώ  να  αποφασίσετε
σχετικά....».
 
      Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο 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)

Εντέλλεται  ο  νομικός  σύμβουλος  του  Δήμου  Πρέβεζας  Αλέξανδρος  Βουκελάτος  του

Δημητρίου Δικηγόρος να μην ασκήσει ένδικα μέσα κατά του από 31/7/2020 κατασχετηρίου του

Λάζαρου Μυλωνά, που επιδόθηκε τις 7-9-2020 στο Δήμο Πρέβεζας ως και να  ασκήσει σχετική

παρέμβαση  στο  Μον.  Πρωτ.  Πρέβεζας  κατά  τη  διαδικασία  συζήτησης  στις  20-10-2020  της

εκκρεμούς αίτησης για λήψη αδείας είσπραξης του κατασχεμένου ποσού από την ΕΤΕ. 

    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  503/2020.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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