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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 7/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

         Θέμα:  Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου 
 
 

 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, 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.3923/12-02-2021 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 Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 90 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

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

 

«….Εκδόθηκε η  αρ. 1/2021  διαταγή πληρωμής του  Ειρηνοδίκη  Πρέβεζας  που επιδικάζει υπερ 

του  αιτούντος Αλεξ. Σπυράκου  ποσό των 2.198,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 

συμφωνηθείσα και εκτελεσθείσα συντήρηση κλιματιστικών του Δήμου με την αρ. 13589/23-7-

2020 σύμβαση. Δεν προκύπτει βάσιμος λόγος ανακοπής και εισηγούμαι την μη άσκηση ενδίκου 

μέσου κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής.…». 

 

                              

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

 

   Εντέλλεται ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πρέβεζας Αλέξανδρος Βουκελάτος του Δημητρίου 

Δικηγόρος να μην ασκήσει ένδικα μέσα κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής  και η 

Οικονομική Υπηρεσία να προχωρήσει τη διαδικασία πληρωμής στον κ. Αλεξ. Σπυράκο. 

    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  64/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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