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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 61/2021 της κατεπείγουσας συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

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

 

     Στην Πρέβεζα, σήμερα Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 συνήλθε σε  

κατεπείγουσα 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.24711/08-12-2021 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. 

  O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.774/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον λόγω επείγουσας 

περίπτωσης λήψης απόφασης από την Οικ. Επιτροπή, αφού για λόγους που αφορούσαν 

ελλείψεις της δικογραφίας δεν κατέστη δυνατή η υποβολή εγκαίρως σχετικής εισήγησης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα  παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου,  του 

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

«.. Με την  αριθμ.   111Γ'/2021 απόφαση  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ορίσθηκε ο νομικός σύμβουλος 

με πάγια αντιμισθία του Δήμου Πρέβεζας  Αλέξανδρος Βουκελάτος  προκειμένου να παραστεί  

ως υπεράσπιση κατά την δικάσιμο 9/12/2021 ως και σε κάθε επόμενη μετ’ αναβολή δικάσιμο 

αυτής, ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Πρέβεζας που εκδικάζεται υπόθεση με  

κατηγορούμενο το Δ/ντη της ΔΕΥΑ Πρέβεζας Κων/νο Παπουτσή για ρύπανση περιβάλλοντος. 

ΑΔΑ: 6Κ4ΥΩΞΧ-ΝΧΤ



Επειδή προβλέπεται (άρθρο 244 ν. 3852/2010) σε περιπτώσεις ποινικής δίωξης  υπαλλήλων των 

ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά 

την ενάσκηση των καθηκόντων τους η παροχή νομικής υποστήριξης από τα Νομικά Πρόσωπα 

που υπηρετούν. Επειδή ο εν λόγω υπάλληλος διώκεται από μήνυση τρίτου ιδιώτη και όχι από 

την ίδια του την Υπηρεσία. 

Επειδή υπάρχει επείγουσα περίπτωση λήψης απόφασης από την Οικ. Επιτροπή, αφού για λόγους 

που αφορούσαν ελλείψεις της δικογραφίας δεν κατέστη δυνατή η υποβολή εγκαίρως σχετικής 

εισήγησης., παρακαλώ να εγκρίνετε την  υπεράσπισή του από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου 

Αλέξανδρο Δ. Βουκελάτο....…». 

                             

 

    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 Αλέξανδρο Βουκελάτο του Δημητρίου, Δικηγόρο, όπως παραστεί  ως υπεράσπιση 

κατά την δικάσιμο 9/12/2021 ως και σε κάθε επόμενη μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, 

ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Πρέβεζας που εκδικάζεται υπόθεση με  κατηγορούμενο 

τον Διευθυντή της ΔΕΥΑ Πρέβεζας Κων/νο Παπουτσή για ρύπανση περιβάλλοντος. 

   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  775/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6Κ4ΥΩΞΧ-ΝΧΤ
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