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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 60/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

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

 

  

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 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. 23824/26-11-2021 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 1. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος 

      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    

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 100 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του  Νομικού Συμβούλου του 

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

 

«..Σχετ: Η με αριθμ. 56/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας που πέτυχε ο 

Δημήτριος Στύλος του Θωμά κατά του Δήμου Πρέβεζας. 

 

 

   Ο Δημήτριος Στύλος του Θωμά πέτυχε την έκδοση της με αριθμ. 56/2021 διαταγής πληρωμής 

του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.  

    Σύμφωνα με την ανωτέρω διαταγή, προκύπτει οφειλή του Δήμου έναντι του συνολικού 

ποσού των 759,70 € από πώληση χριστουγεννιάτικων λουλουδιών και δένδρων.  

    Με την αριθμ. 696/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας 

αποφασίστηκε η μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της ανωτέρω και η πληρωμή της απαίτησης.  

    Μέχρι σήμερα δεν έχει εξοφληθεί η απαίτηση.  

    Στις 23-11-2021 κοινοποιήθηκε εκ νέου προς το Δήμο Πρέβεζας αντίγραφο εξ απογράφου α’ 

εκτελεστού. 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά λαμβάνοντας υπόψιν και την πρώτη εισήγηση μου......». 

ΑΔΑ: ΨΚ62ΩΞΧ-Χ4Ξ



 

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

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
-τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

-την εισήγηση του  Νομικού Συμβούλου  
-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

       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 στον  κ. Δημήτριο Στύλο 

του Θωμά. 

          Εγκρίνουμε της της προπαρασκευαστικές διαδικαστικές πράξεις που έκανε ο πληρεξούσιος     

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

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  772/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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