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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 56/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

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

 

        Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 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. 22419/05-11-2021 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: Η με αριθμ. 455/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

***************  

 

Με την αριθμ. 455/2021 απόφαση της Οικ. Επιτροπής αποφασίστηκε να υποβληθεί από  το 

Δήμο Πρέβεζας μηνυτήρια αναφορά, κατά των Παντελή Γκαρτζονίκα του Ηλία  και  

Κωνσταντίνου Σιόρεντα του Ηλία, κατοίκου του συνοικισμού «Μάζωμα» στη θέση Αγ. Νικόλαος 

Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, για κατάληψη και κατοχή  δημοτικής έκτασης. 

Κατά την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς  στην Εισαγγελία Πρέβεζας πρέπει να 

γνωστοποιηθούν και μάρτυρες. Παρακαλώ να ορίσετε μάρτυρες που γνωρίζουν τα της υπόθεσης 
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για να μνημονευτούν στην αναφορά και να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορίας 

στο Δικαστήριο. ...…». 

                             

 

    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 αρ.276/2021  ΑΟΕ (ΑΔΑ  Ω0ΞΣΩΞΧ-Φ54) 

• 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) 

 

Ορίζει ως μάρτυρα που γνωρίζει την υπόθεση για να μνημονευτεί στην αναφορά και να κληθεί  

να καταθέσει  ως μάρτυρας  κατηγορίας στο Δικαστήριο, τον κ. Ευάγγελο Μπέλλο του 

Χριστοφόρου με ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Πρέβεζας.. 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  695/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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