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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 54/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

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

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ, 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. 21543/22-10-2021 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 τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 120 θέμα  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του 

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

«..Σχετ.: Β’ επίδοση αρ. 46/2021 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδίκη Πρέβεζας. 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Θωμάς Μποντίνας & ΣΙΑ Ο.Ε.» πέτυχε την έκδοση της με 

46/2021 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας κατά του Δήμου Πρέβεζας. Στην εν 

λόγω διαταγή πληρωμής αναφέρει ότι προμήθευσε τον Δήμο με γιρλάντα δρόμου κρεμαστή – 

αποκριάτικη έναντι του συνολικού ποσού των 12.276 € και εξέδωσε το με αριθμ. 95604/24-4-

2021 τιμολόγιο – δελτίο αποστολής. Η οικονομική υπηρεσία σε σχετικό ερώτημά μου απάντησε 

ότι δεν έχει προσκομιστεί τιμολόγιο στην οικονομική υπηρεσία, δεν υπάρχει δελτίο εισαγωγής 

στην αποθήκη, δεν υπάρχει πρωτόκολλο παραλαβής από επιτροπή δηλ. δεν υπάρχει νόμιμη 

παράδοση, δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και ότι περισσότερες πληροφορίες μπορεί να 

έχει η υπηρεσία πολιτισμού.  

ΑΔΑ: 6ΧΡ3ΩΞΧ-2ΒΓ



Η εταιρεία κοινοποίησε αντίγραφο εξ απογράφου της διαταγής πληρωμής για την οποία 

εισηγήθηκα την άσκηση ανακοπής πλήν όμως δεν έλήφθη σχετική απόφαση από την Ο.Ε. Ήδη 

κοινοποιήθηκε δεύτερη φορά η εν λόγω διαταγή πληρωμής.  

Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω, προφανώς πρόκειται για μη νόμιμη προμήθεια, το δε εκδόν 

δικαστήριο προκύπτει και ως αναρμόδιο για ζητήματα διαφορών από δημόσιες προμήθειες, 

εισηγούμαι την άσκηση ανακοπής. Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής άρχισε από 

18/10/2021 και διαρκεί δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες....…». 

  Ο  Πρόεδρος στο έγγραφο της Οικ.Υπηρεσίας ότι δεν έχει προσκομιστεί τιμολόγιο, δελτίο 

εισαγωγής στην αποθήκη δήλωσε ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει πραγματοποιηθεί και  

σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 21836/27-10-2021 έγγραφο του Γραφείου Αποθήκης, κατόπιν 

ελέγχου στην αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού υπάρχουν 18 τεμ. γιρλάντας δρόμου κρεμαστή 

(εορταστικού στολισμού-αποκριάτικου) διαστάσεων 5,60x0,90, όσα δηλαδή αντιστοιχούν στην 

παραπάνω διαταγή πληρωμής.  

 

 

  Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

  Ο κ. Κωστούλας δήλωσε: «Παρά τις δηλώσεις της δημοτικής αρχής περί νομιμότητας και 

τήρησης των διαδικασιών βλέπουμε να ακολουθείται η πεπατημένη των προηγούμενων 

ετών. Προμήθειες και αγορές χωρίς προσκομίσεις τιμολογίων,  αποδείξεων παραλαβής και 

αποθήκευσης, μια κατάσταση  χαοτική πού όπως εισηγείται η νομική υπηρεσία δεν είναι νόμιμη. 

Η συνέχιση αυτής της τακτικής δεν τιμάει τη δημοτική αρχή και πιστεύουμε ότι άμεσα θα πρέπει 

να σταματήσει. Εξάλλου για τη συγκεκριμένη προμήθεια δεν υπήρχε άμεση ανάγκη. Για το 

συγκεκριμένο θέμα όπως εισηγείται η νομική υπηρεσία» . 

 

    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 (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

   Εντέλλεται ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πρέβεζας Αλέξανδρος Βουκελάτος του Δημητρίου 

Δικηγόρος να μην ασκήσει ανακοπή  κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής και η Οικονομική 

Υπηρεσία να προχωρήσει τη διαδικασία πληρωμής στην  εταιρεία με την επωνυμία «Θωμάς 

Μποντίνας & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

   Εγκρίνουμε της της προπαρασκευαστικές διαδικαστικές πράξεις που έκανε ο πληρεξούσιος 

δικηγόρος της στα πλαίσια της ως άνω εντολής και θεωρούμε αυτές έγκυρες και ισχυρές. 

 

  Ο κ. Κωστούλας μειοψήφησε. 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  646/2021. 

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΧΡ3ΩΞΧ-2ΒΓ
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