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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 33/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα: « Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου». 
 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 2 Ιουλίου 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. 12757/18-06-2021 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. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος   

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος      -     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  

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

  

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 110 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Πρέβεζας (Αλ. Βουκελάτος) που έχει ως εξής:  

 

«…..Σχετ: Η από 11-6-2021 με αριθμ. κατ. 18/2021 αγωγή (μικροδιαφοράς) του Γεωργίου 

Ματζαμόρτου του Ιωάννη - Διονυσίου κατά του Δήμου Πρέβεζας. 

 

Ο Γεώργιος Ματζαμόρτος του Ιωάννη - Διονυσίου, ιδιοκτήτης  επιχείρησης επιγραφών και 

εκτυπώσεων, ζητεί με την ανωτέρω αγωγή του να του καταβληθεί το ποσό των 1169,95 € από 

το Δήμο Πρέβεζας, από  εκτυπώσεις πανό, μουσαμάδων, αυτοκόλλητων  στα πλαίσια διαφόρων 

εκδηλώσεων του Δήμου για τα έτη 2016, 2019 και 2020. 

Από το με από 24-6-2021 (επισυναπτόμενο) έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προκύπτει ότι η δαπάνη που αφορά το με αριθμ. 88/2016 

τιμολόγιο, δεν μπορεί να πληρωθεί διότι η απόφαση ανάθεσης αναρτήθηκε μετά την έκδοση του 

τιμολογίου, η δαπάνη που αφορά το με αριθμ. 280/2019 τιμολόγιο δεν μπορεί να πληρωθεί 

γιατί η απόφαση ανάθεσης δεν είναι έγκυρη, η δαπάνη που αφορά το με αριθμ. 296/2019 

τιμολόγιο δεν μπορεί να πληρωθεί γιατί το πρωτογενές αίτημα αναφέρει υπηρεσίες οργάνωσης 

πολιτιστικών εκδηλώσεων και όχι προμήθειες και η δαπάνη που αφορά το με αριθμ. 353/2020 

τιμολόγιο δεν μπορεί να πληρωθεί γιατί σύμφωνα με την αριθμ.. 19/1196/2020 απόφαση 
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Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης η δαπάνη αυτή αφορά το 

Ναυτικό Όμιλο Πρέβεζας.     

Παρακαλώ να  εξεταστεί  αν θα αποκρουστεί ή όχι η αγωγή επί της ουσίας και να μου 

χορηγηθεί εντολή είτε να συνομολογήσω αν είναι αληθινή και βάσιμη η απαίτηση είτε να 

αντικρούσω την αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο εάν τα αναφερόμενα εκεί είναι αβάσιμα 

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

                             

 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, 

Δικηγόρο, όπως συνομολογήσει την  με αριθμ. κατ. 18/2021 αγωγή (μικροδιαφοράς) του 

Γεωργίου Ματζαμόρτου του Ιωάννη - Διονυσίου κατά του Δήμου Πρέβεζας . 

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  385/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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