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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 27/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης 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.9107/27-05-2022 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  -       Τακτιικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος-  Αναπληρ.μέλος  

 

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

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 170 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του 

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

«…Σχετ: Η με αρ. 24/2022 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας κατά του Δήμου 

Πρέβεζας (αρ. πρωτ. 8683/23-5-2022 και νομικής υπηρεσίας 2892/24-5-2022). 

  

 

Η εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΑΝΤΟ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΟ ΑΜΚΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ζήτησε και εκδόθηκε η ανωτέρω διαταγή πληρωμής για ποσό 999,44 € που της 

οφείλει ο Δήμος από προβολή ντοκιμαντέρ. 

Από το 27/5/2022 (επισυναπτόμενο) έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Πρέβεζας, προκύπτει ότι μεταξύ της πρόσκλησης και της απόφασης ανάθεσης δεν έχουν 

παρέλθει οι 5 ημέρες που ορίζει η νομοθεσία.  

Επειδή  έχει γίνει κατ΄ αρχή δεκτό από Δικαστήρια ότι στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 

21 ν. 2942/2017 όλες οι διαφορές μεταξύ Δήμου και ιδιωτών από προμήθεια αγαθών, 

υπηρεσιών και συμβάσεις για δημόσια έργα, είτε πρόκειται για δημόσιες είτε για ιδιωτικές 
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ανήκουν ως προς τις ασκούμενες για το σκοπό αυτό αγωγές στην αρμοδιότητα του Διοικ. 

Εφετείου. 

Επειδή παρ’ όλα ταύτα, το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας έχει δεχτεί ότι εξακολουθεί να είναι 

αρμόδιο ως προς την εξέταση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής σχετικές με τις 

παραπάνω διαφορές και συνεχίζει να εκδίδει διαταγές πληρωμής, προκύπτει το ζήτημα εξέτασης 

άσκησης ανακοπής για αναρμοδιότητα. 

Επί υποθέσεων μικροδιαφορών ή διαταγών πληρωμής για ποσά όπως της παρούσας η 

ακολουθούμενη πρακτική από την Ο.Ε. ήταν της συνομολόγησης ή της μη ανακοπής μετά από 

επιβεβαίωση επί της ουσίας της ύπαρξης της απαίτησης. Σύμφωνα με τα έγγραφα που 

επικαλείται ο εν λόγω προμηθευτής προκύπτει εγγράφως η απαίτηση για την οποία επισυνάπτω 

το αρ. πρωτ. έγγραφο της οικ. Υπηρεσίας για το λόγο που δεν πληρώθηκε.  Παρακαλώ να  

εξεταστεί  αν θα ασκηθεί  ή όχι ανακοπή για λόγο που αφορά αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου ή 

και την ουσία και να μου χορηγηθεί η ανάλογη εντολή...».  

 
     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 Σύμβουλου 

-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) 

 
Εντέλλεται ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πρέβεζας Αλέξανδρος Βουκελάτος του Δημητρίου 

δικηγόρος να μην ασκήσει ανακοπή κατά της αρ. 24/2022 διαταγής πληρωμής του 

Ειρηνοδικείου Πρέβεζας  και η Οικονομική Υπηρεσία να προχωρήσει την διαδικασία πληρωμής 

ατην εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΑΝΤΟ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΟ ΑΜΚΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 

 

 

 
Οι κ. Ανωγιάτης, κ.Ντόντης και κ.Κύρλας δήλωσαν παρών.  

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  358/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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