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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 52/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

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

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 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. 20677/08-10-2021 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 κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

   Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 80 θέμα  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του 

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

 

 «….Σχετ: 1. Η με αριθμ πρωτ. Δήμου Πρέβεζας 20674/8-10-2021 Πράξη της Προέδρου του Β' 

Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

Αρ. Εις. Νομ. Υπηρεσία: 2803/8-9-2021. 

2. Το με αριθμ. Πρωτοκ. 20338/5-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, σύμφωνα με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι για 

ποιους λόγους δεν είναι δυνατή η εξόφληση των τιμολογίων της εν λόγω αγωγής. 

Με πράξη του Προέδρου του Β’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (αρ. πρ. 

ΠΟΕ53/4-10-2021 και αρ. καταθ. ΑΓ64/3-9-2021)), ορίστηκε Εισηγητής για ενδοδικαστική 

συμβιβαστιική επίλυση διαφοράς, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο Πρέβεζας στις 8/10/2021 

και με την οποία καλείται ο Δήμος να προσκομίσει σε προθεσμία (10) ημερών από την 

κοινοποίησή της, στη γραμματεία του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων όλα τα αναγκαία στοιχεία 

και έγγραφα που διαθέτουν οι υπηρεσίες του και αφορούν την από 26-08-2021 και με αριθμ. 

κατ. ΑΓ64/2021 αγωγή του Νικολάου Αυδίκου του Χρήστου, κατοίκου Πρέβεζας (Εθνικής 

Αντίστασης αρ. 4), με Α.Φ.Μ. 047486281 της Δ.Ο.Υ Πρέβεζας η οποία κατατέθηκε ενώπιον του 
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Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και κοινοποιήθηκε στον Δήμο Πρέβεζας την 7η/9/2021 (αρ. 

Πρωτ. 18309/7-9-2021). 

Ήδη στην Νομική Υπηρεσία έχει προσκομιστεί το κάτωθι έγγραφο, το οποίο αφορά την 

εν λόγω υπόθεση και το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στην Οικονομική Επιτροπή (συνημμένο): 

1. Το με αριθμ. Πρωτοκ. 20338/05-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, σύμφωνα με το οποίο μας γνωστοποιείται για 

ποιους λόγους δεν είναι δυνατή η εξόφληση των τιμολογίων της εν λόγω αγωγής. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλώ όπως εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση στην 

Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει αν επιθυμεί να προβούμε σε ενδοδικαστική 

συμβιβαστική επίλυση της ανωτέρω αναφερόμενης διαφοράς....…». 

   

  Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. 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, όπως παραστεί κατά την κοινή συνάντηση που θα 

ορισθεί από τον Εισηγητή της υπόθεσης, η οποία αφορά την από 26-08-2021 και με αριθμ. κατ. 

ΑΓ64/2021 αγωγή του Νικολάου Αυδίκου του Χρήστου, κατοίκου Πρέβεζας (Εθνικής Αντίστασης 

αρ. 4), με Α.Φ.Μ. 047486281 της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας κατατεθείσα ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Ιωαννίνων, με εναγόμενο το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», ο οποίος 

εδρεύει στην Πρέβεζα (Ελ. Βενιζέλου και Μπαχούμη 2), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον 

Δήμαρχό του καθώς και σε κάθε επόμενη μετ' αναβολή συζήτηση αυτής, για λογαριασμό του 

Δήμου, να συνομολογήσει τα πραγματικά περιστατικά της αγωγής και να συναινέσει στην 

ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, πλην του αιτήματος των τόκων και των 

εξόδων. 

     Η ως άνω ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς ορίστηκε με την από 

04/10/2021 (Αρ. πράξης: ΠΟΕ53/4-10-2021) πράξη του Προέδρου του Β' Τμήματος του 

Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126Β του Κώδικα 

Διοικητική Δικονομίας,  

        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  620/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΩΑΒΩΞΧ-ΚΔΟ


		2021-10-18T12:39:28+0300
	Athens




