
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.643/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 47/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:  Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου

 

   Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη  12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς η Οικονομική

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

αρ.πρωτ.21724/06-11-2020 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. 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. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος
      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος

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

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 70 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του νομικού συμβούλου,  του
Δήμου Πρέβεζας  (Απ.Τάσσης), που έχει ως εξής: 

 «...Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 183/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας

Κατόπιν κατάθεσης της από 29-08-2019 (αρ. κατ. δικ. 296/29-08-2019) αγωγής των: 1.
Γεωργίου  Δευτεραίου  του  Αναστασίου  και  2.  Ελένης  Δευτεραίου  του  Αναστασίου  κατά  του
Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 183/2020 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, σύμφωνα με την οποία:

1. Αναγνωρίστηκαν οι ανωτέρω αναφερόμενοι ενάγοντες ως συγκύριοι κατά ποσοστό ½ εξ
αδιαιρέτου έκαστος εξ αυτών επί του περιγραφόμενου στην υπό κρίση αγωγή ακινήτου, ήτοι
ενός οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 258,17 τ.μ.,  εντός του οποίου υφίσταται  ισόγεια  οικία
συνολικού εμβαδού 101,41 τ.μ. και τρείς ισόγειοι βοηθητικοί χώρου, που βρίσκεται στη πόλη
της Πρέβεζας επί της οδού Νικοπόλεως αρ. 42,
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2.  Διατάχθηκε  η  διόρθωση  των  αρχικών  κτηματολογικών  εγγραφών  στα  τηρούμενα
κτηματολογικά φύλλα και κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Πρέβεζας ώστε
το αναφερόμενο ως επίδικο στην υπό κρίση αγωγή των αντιδίκων, το οποίο εσφαλμένα φέρεται
ως ανήκον στο Δήμο Πρέβεζας σε ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 40050ΕΚ00014 να αποσπασθεί από αυτό
και να συμπεριληφθεί στο ακίνητο των εναγόντων με ΚΑΕΚ 400500612005 και 

3. Καταδικάστηκε ο Δήμος Πρέβεζας σε καταβολή της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων,
την οποία όρισε στο χρηματικό ποσό των 400,00 ευρώ.
     Η εκδίκαση της ως αγωγής είχε εισαχθεί προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Πρέβεζας,   η οποία και  εξέδωσε την υπ’  αριθμ.  492/2019 απόφαση της (υπ’  αριθμ.
51/2019  απόσπασμα  πρακτικού)  με  την  οποία  μου  χορηγούσε  νόμιμη  εντολή  και
πληρεξουσιότητα να συνομολογήσω την υπό κρίση αγωγή. Κατά συνέπεια και εφόσον είχαμε
συνομολογήσει  την  αγωγή  εισηγούμαστε  να  μην  προχωρήσει  ο  Δήμος  σε  άσκηση  ενδίκων
μέσων κατά της εκδοθείσας  υπ’  αριθμ.  183/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πρέβεζας και να προβεί σε εξόφληση της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης.

Επισυνάπτω  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  183/2020  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου
Πρέβεζας...».
 

      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)

   Εντέλλεται  o νομικός σύμβουλος του Δήμου Πρέβεζας Απόστολος Αν.Τάσσης  Δικηγόρος να

μην  ασκήσει   ένδικα  μέσα   κατά   της  εκδοθείσας  υπ’  αριθμ.  183/2020  απόφασης  του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και η Οικονομική Υπηρεσία να προβεί σε εξόφληση της

επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης.

   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  643/2020.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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