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                                                                                    Αριθ.Αποφ.412/2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 30/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30-5-2022, την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14.06.2022 (ΦΕΚ 

3004/14.06.2022 τεύχος Β’) , την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του  Ν. 4940/2022 

(ΦΕΚ 112 Α’), ύστερα από την αρ.πρωτ.10526/17-06-2022 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                         Κανένας 

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   -  Αντιπρόεδρος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-   Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -    Τακτικό. μέλος  

     7. Ντόντης Γεώργιος  - Τακτιικό μέλος  

     8. Ανωγιάτης Αθανάσιος-     Τακτικό μέλος    

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος-  Αναπληρ.μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Μπόμπορη Σταύρο, δημοτικό υπάλληλο. 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 40 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του 

Νομικού Σύμβουλου,  του Δήμου Πρέβεζας  (Απ.Τάσσης), που έχει ως εξής: 

 

«…Σχετ:1) Υπ’ αριθμ. ΠΟΕ52/19-05-2022 Πράξη του Προέδρου του Β’ Τμήματος του 

Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, για την  ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς των 

συμπραττόντων γραφείων μελετών: α) Α.Ε. ΤΟΜΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ β) ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και γ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ κατά ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. 

  2)Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./10-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

  3)Η υπ΄αριθμ. 384/2022 Απόφαση Οικον. Επιτροπής. 

 Αριθμ. εισερχ. πρωτ. Ν.Υ.:2763δ/27-05-2022.  

 

 

      Με την από 19-05-2022 (Αρ. Πράξης: ΠΟΕ52/19-05-2022) Πράξη του Προέδρου του Β' 

Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, ορίσθηκε εισηγήτρια η Εφέτης κα Σαμουρέλη 

Χαρίκλεια για να επιχειρηθεί ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς, 

που αφορά την από 18-04-2022 (αρ. κατ. ΑΓ47/19-04-2022) αγωγή των συμπραττόντων 

γραφείων μελετών: α)Α.Ε. ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, β) 

ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, γ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ κατά του Δήμου Πρέβεζας, με την οποία καλείται 

ο Δήμος να προσκομίσει, σε προθεσμία εντός (10) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω 

πράξης, στη γραμματεία του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, όλα τα αναγκαία στοιχεία και 
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έγγραφα που διαθέτουν οι υπηρεσίες του για την επίλυση της διαφοράς σε χρόνο που θα 

ορισθεί από την εισηγήτρια στο μέλλον. 

Ήδη με την υπ΄ αριθμ. 384/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μας έχει χορηγηθεί 

εντολή να συνομολογήσουμε την ως άνω αγωγή.             

    Παρακαλώ όπως εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να 

αποφασίσει αν επιθυμεί να προβούμε σε ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της ανωτέρω 

αναφερόμενης διαφοράς..…...».  

 

      

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

 

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

 

• την εισήγηση του Νομικού Σύμβουλου, 

• τις διατάξεις των άρθρων 75, 95 και 158 του Ν. 3463/2006, 

• τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120. 

• τις διατάξεις του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις». 

• τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019,  

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

• την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14.06.2022 (ΦΕΚ 3004/14.06.2022 τεύχος Β’) , 

• την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,  

• τις διατάξεις του  Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α’) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
    Χορηγείται η νόμιμη εντολή και πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Πρέβεζας 

Απόστολο Αν Τάσση, Δικηγόρο, όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, 

κατά την ημέρα και ώρα που θα ορισθεί από την κα εισηγήτρια για την επιχείρηση  

ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς  καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή 

συζήτηση αυτής και συνομολογήσει, τα πραγματικά περιστατικά της από 18-04-2022 και με αρ. 

κατ. ΑΓ47/2022 αγωγής, των συμπραττόντων γραφείων μελετών: α) ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, με το δ.τ. «ΤΟΜΥ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός 

Μαιανδρουπόλεως αρ. 11), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Χρήστο Ντάλα του 

Βασιλείου, β) Γεώργιο Μήτσιο του Αχιλλέα, γ) Απόστολο Αντωνίου του Γεωργίου κατά του ΝΠΔΔ 

με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», που εδρεύει στην Πρέβεζα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται 

από τον Δήμαρχό του, πλην του αιτήματος των τόκων και των εξόδων.  

    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  412/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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