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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 18/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

      Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου 
 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.7762/09-04-2021 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    1. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος 

      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    

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

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 70 θέμα παρουσίασε την εισήγηση παρουσίασε την εισήγηση του 

Νομικού Συμβούλου του Δήμου Πρέβεζας (Απ.Τάσσης) που έχει ως εξής:  

 

«…ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 10/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας (ειδική 

διαδικασία περιουσιακών) 

 

Στις 3 Δεκεμβρίου 2019 συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας η από 7-

12-2018 (αρ. κατ. δικ. 559/2018) ανακοπή των: 1. Παναγιώτη Λάππα του Στεφάνου, 2. 

Ευανθίας Λάππα του Στεφάνου και 3. Ιωάννη Συμπόνη του Χαραλάμπους, κάτοικος στη ζωή 

Ιωαννίνων, ο οποίος απεβίωσε και στη θέση του οποίου συνέχισαν τη δίκη οι εξ αδιαθέτου 

κληρονόμοι του, ήτοι α.) Ευανθία Λάππα του Στεφάνου χας Ι. Συμπόνη β.) Χαράλαμπος 

Συμπόνης του Ιωάννη, εναντίον μας. Η ως άνω ανακοπή είχε ως αντικείμενο την ακύρωση της 

υπ’ αριθμ. 918/2018 έκθεση αναγκαστικής εκτελέσεώς μας δυνάμει της οποίας αποβλήθηκαν οι 

αντίδικοι από μία δασική έκταση εμβαδού (898 τ.μ.), που βρίσκεται στη θέση «Μπουρδέγκι», 

περιφέρειας Ριζών τ.δ. Βράχου Δημοτικής ενότητας Ζαλόγγου του Δήμου Πρέβεζας. 

ΑΔΑ: ΨΤ5ΤΩΞΧ-Ο6Γ



Κατόπιν εκδίκασης της άνω υπόθεσης εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 10/2021 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, η οποία έκανε δεκτή την ανακοπή των εφεσιβλήτων και 

ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 918/15.11.2018 έκθεση αναγκαστικής εκτέλεσης μας........…». 

 

                              

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση του νομικού συμβούλου 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

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

Απόστολο Αν. Τάσση, Δικηγόρο να προβεί σε άσκηση εφέσεως ενώπιον του Μον. Εφετείου 

Ιωαννίνων, κατά των: 1. Παναγιώτη Λάππα του Στεφάνου, κατοίκου Ιωαννίνων (οδός 

Κομνηνών αρ. 21-23), με Α.Φ.Μ. 013555762 της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, 2. Ευανθίας Λάππα του 

Στεφάνου, συζ. Ι. Συμπόνη, με Α.Φ.Μ. 105311390 της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και 3. Ιωάννη 

Συμπόνη του Χαραλάμπους, με Α.Φ.Μ. 012070607 της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, κατοίκου στη ζωή 

Ιωαννίνων, ο οποίος απεβίωσε, στη θέση του οποίου συνεχίζουν τη δίκη οι εξ αδιαθέτου 

κληρονόμοι του, ήτοι α.) Ευανθία Λάππα του Στεφάνου χας Ι. Συμπόνη (2η των εφεσιβλήτων), 

και β.) Χαράλαμπος Συμπόνης του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 025023408 και της υπ’ αριθμ. 10/2021 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας. Επίσης του χορηγούμε νόμιμη εντολή και 

πληρεξουσιότητα όπως παρασταθεί ενώπιον του  Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά την 

δικάσιμο, που επρόκειτο να ορισθεί και σε κάθε επόμενη μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, για 

λογαριασμό 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  183/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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