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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 42/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

  Θέμα: «Έγκριση της υπάρ.456/2021 Απόφασης του Δημάρχου (παροχή 

πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο  Οικονόμου Κωνσταντίνο (ΑΜ ΔΣΠ 0086), να 

παραστεί Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας την 27η Αυγούστου 2021 

κατά τη συζήτηση της αίτησης προς εκδόσεως προσωρινής διαταγής επί της αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων του Δήμου  κατά του Δήμου Πρέβεζας και να 

αντικρούσει σχετικά)». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Τρίτη 31 Αυγούστου 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. 17253/26-08-2021 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 
 

      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 Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Αδάμου), που έχει ως εξής:  

 «…..Έχοντας Υπόψη: 

• Την αριθμ.:456/27.8.2021 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την  παροχή εντολής και 

πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Πρέβεζας Οικονόμου Κωνσταντίνο (ΑΜ ΔΣΠ 0086), να 

παραστεί Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας την 27η Αυγούστου 2021 

κατά τη συζήτηση της αίτησης προς εκδόσεως προσωρινής διαταγής επί της αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων του Δήμου Γιαννάκη, Νταλίπη, Παναγοπούλου 

κατά του Δήμου Πρέβεζας και να αντικρούσει σχετικά 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: 

«1. Η οικονομική επιτροπή ... Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) ... ιδ) 

Αποφασίζει για την πρόσληψη  πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με 

μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί  δεν έχουν δικαίωμα να 

παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την  παροχή 

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία. 

Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή  

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα  
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συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις 

αυτές  η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 

3463/2006.Την αριθμ.:719/22.12.2020 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την αποδοχή 

παραίτησης και την πρόσληψη προσωπικού 

• Το γεγονός ότι στο Δήμο Πρέβεζας υφίσταται Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 

• Το γεγονός ότι οι Δικηγόροι που υπηρετούν στο Δήμο απουσιάζουν με κανονική και 

αναρρωτική άδεια 

• Το γεγονός ότι ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά ότι στις 27.8.2021 εκδικάζονται στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας τα ασφαλιστικά των εργαζομένων του Δήμου. 

• Το γεγονός ότι ο Δήμος Πρέβεζας έχει την υποχρέωση να παραστεί κατά τη δικάσιμο στις 

27.8.2021 και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας κατά τη 

συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων του Δήμου κατά 

του Δήμου Πρέβεζας 

Εισηγούμαστε 

 

 Την έγκριση της αριθμ.: 456/27.8.2021 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την  παροχή 

εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Πρέβεζας Οικονόμου Κωνσταντίνο (ΑΜ 

ΔΣΠ 0086), να παραστεί Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας την 27η 

Αυγούστου 2021 κατά τη συζήτηση της αίτησης προς εκδόσεως προσωρινής διαταγής επί 

της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων του Δήμου Γιαννάκη, Νταλίπη, 

Παναγοπούλου κατά του Δήμου Πρέβεζας και να αντικρούσει σχετικά. 

 Την έγκριση της αμοιβής του δικηγόρου ύψους………….. η οποία θα καλυφθεί βαρύνοντας 

τον Κ.Α. 02.00.6111 «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων»..…». 

                             

  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 αριθμ.: 456/2021  Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• 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) 

 

 Εγκρίνει την αριθμ.: 456/27.8.2021 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την  παροχή 

εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Πρέβεζας Οικονόμου Κωνσταντίνο (ΑΜ 

ΔΣΠ 0086), να παραστεί Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας την 27η 

Αυγούστου 2021 κατά τη συζήτηση της αίτησης προς εκδόσεως προσωρινής διαταγής 

επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων του Δήμου Γιαννάκη, 

Νταλίπη, Παναγοπούλου κατά του Δήμου Πρέβεζας και να αντικρούσει σχετικά. 

 Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου ύψους διακοσίων τριάντα δύο ευρώ και σαράντα 

έξι λεπτών (232,46 ευρώ) η οποία θα καλυφθεί βαρύνοντας τον Κ.Α. 02.00.6111 

«Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων». 

 

    

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  523/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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