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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 16/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

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

 

    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 τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

   O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 159/2022 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  καθώς 

το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον λόγω προθεσμίας. 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  

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

 

 «….Σχετ: Η από 22-12-2016 ανακοπή, με αριθμ. κατ. ΑΚ647/2016 ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της Βασιλικής Χριστάκη του Ελευθερίου, κατοίκου οικισμού παραλίας 

Καστροσυκιάς Πρέβεζας  κατά του Δήμου Πρέβεζας. 

 

 

Η ανωτέρω διατηρεί καφέ μπαρ – εστιατόριο στην παραλία της Καστροσυκιάς Πρέβεζας, με 

την ανακοπή της, ζητεί να ακυρωθεί η υπ’αριθ. πρωτ. 26017/2016 ατομική ειδοποίηση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πρέβεζας, οι με αριθμ. 72/2012 και 247/2012 χρηματικοί 

κατάλογοι του Δήμου, για αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων παραλίας, ως και κάθε 
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γνωστοποιούμενη με την ειδοποίηση ταμειακή βεβαίωση και κάθε εγγραφή σε βάρος της, στους 

χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. 

Από το από 31-3-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, προκύπτει 

η διαγραφή της σχετικής οφειλής της (σύμφωνα με την αριθμ. 124/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου). 

Η ανακοπή προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 12-4-2022 στο Διοικ. Πρωτ. Ιωαννίνων, 

τμήμα 2ο  Μονομελές. 

    Το ζήτημα της ανακοπής έχει επιλυθεί, παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά με την διαβίβαση 

των απόψεων της οικονομικής υπηρεσίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων και για την μη 

παράσταση μας στο Δικαστήριο κατά την δικάσιμο..…». 

                             

    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) 

 
Το ζήτημα της ανακοπής έχει επιλυθεί  με την διαγραφή και εγκρίνει την διαβίβαση των 

απόψεων της οικονομικής υπηρεσίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. 

Εντέλλεται ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πρέβεζας Αλέξανδρος Βουκελάτος του  Δημητρίου 

Δικηγόρο να μην παρασταθεί στο δικαστήριο για την υποστήριξη του Δήμου Πρέβεζας. 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  162/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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