
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.159/2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 16/2022 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

        Θέμα:  Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης  

 

 

        Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 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.5623/01-04-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος -Αναπληρ.μέλος  

  

 

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

 

 Ο  Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και  έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

«...Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να 

αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι 

συγκεκριμένα θέματα τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα 

να τα συζητά και να λαμβάνει αποφάσεις γι’ αυτά με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την 

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Για το λόγο αυτό πρέπει πριν τη 

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να συζητηθούν με την μορφή του 

κατεπείγοντος τα παρακάτω θέματα :   

 

   ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ     

1. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Βουκελάτος-αριθμ. 

καταθ. ΑΚ506/2016 ανακοπή της Γιαννούλας συζ. Χρ. Σουρτζή – Σταμουλάκη, το γένος 

Λάζαρου Μπούκουρα κατά του Δήμου Πρέβεζας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων, τμήμα 1ο Μονομελές) 

ΑΔΑ: ΩΝ3ΒΩΞΧ-ΡΡΚ



2. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Βουκελάτος- 

αριθμ.καταθ. ΑΚ505/2016 προσφυγή του Παναγιώτη Σουρτζή – Σταμουλάκη του Χρήστου 

κατά του Δήμου Πρέβεζας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, τμήμα 1ο 

Μονομελές 

3. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Βουκελάτος- η από 22-

12-2016 ανακοπή, με αριθμ. κατ. ΑΚ647/2016 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων της Βασιλικής Χριστάκη του Ελευθερίου) 

4. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Βουκελάτος-η από 22-12-

2016 ανακοπή, με αριθμ. κατ. ΑΚ648/2016 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων του Φίλιππου Χριστάκη του Αποστόλου, κατοίκου οικισμού παραλίας 

Καστροσυκιάς Πρέβεζας  κατά του Δήμου Πρέβεζας). 

Τα ανωτέρω θέματα είναι κατεπείγον λόγω προθεσμίας. 

5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την 

διενέργεια δαπανών για την   Τέλεση του μνημόσυνου στην Μνήμη των εκτελεσθέντων 

πατριωτών από τα Γερμανικά στρατεύματα , τη Μεγάλη Παρασκευή στο Μαρτυρικό χωρίο της 

Κρυοπηγής στις 22 Απριλίου 2022. 

Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον διότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την 

πραγματοποίηση του Μνημόσυνου που είναι τη Μεγάλη Εβδομάδα. 

6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη 

διενέργεια δαπανών για την προμήθεια διαφόρων εργαλείων για την συντήρηση των 

αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας “ 

Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον λόγω προετοιμασίας των εγκαταστάσεων που έχουν 

υποστεί πολλές ζημιές και πρέπει να είναι έτοιμες λόγω έναρξής καλοκαιρινής περιόδου και 

έναρξης του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Ακροβατικής γυμναστικής στις 16-17 Απριλίου 

2022. 
  
 

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

σχετικά.  

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του πρόεδρου  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω  θεμάτων 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

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

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

Εγκρίνει την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων,  ως προ ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Βουκελάτος-αριθμ. 

καταθ. ΑΚ506/2016 ανακοπή της Γιαννούλας συζ. Χρ. Σουρτζή – Σταμουλάκη, το γένος 

Λάζαρου Μπούκουρα κατά του Δήμου Πρέβεζας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων, τμήμα 1ο Μονομελές) 

ΑΔΑ: ΩΝ3ΒΩΞΧ-ΡΡΚ



2. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Βουκελάτος- 

αριθμ.καταθ. ΑΚ505/2016 προσφυγή του Παναγιώτη Σουρτζή – Σταμουλάκη του Χρήστου 

κατά του Δήμου Πρέβεζας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, τμήμα 1ο 

Μονομελές 

3. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Βουκελάτος- η από 22-

12-2016 ανακοπή, με αριθμ. κατ. ΑΚ647/2016 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων της Βασιλικής Χριστάκη του Ελευθερίου) 

4. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Βουκελάτος-η από 22-12-

2016 ανακοπή, με αριθμ. κατ. ΑΚ648/2016 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων του Φίλιππου Χριστάκη του Αποστόλου, κατοίκου οικισμού παραλίας 

Καστροσυκιάς Πρέβεζας  κατά του Δήμου Πρέβεζας) 

5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την 

διενέργεια δαπανών για την   Τέλεση του μνημόσυνου στην Μνήμη των εκτελεσθέντων 

πατριωτών από τα Γερμανικά στρατεύματα , τη Μεγάλη Παρασκευή στο Μαρτυρικό χωρίο της 

Κρυοπηγής στις 22 Απριλίου 2022. 

6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη 

διενέργεια δαπανών για την προμήθεια διαφόρων εργαλείων για την συντήρηση των 

αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας “ 

 

 

 

 
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 159/2022. 

 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΝ3ΒΩΞΧ-ΡΡΚ
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