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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 32/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

         Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου  

 
   Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας (Webex), η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.374/39135/30-5-2022, την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.38083/01.07.2022 (ΦΕΚ 3367/30.06.2022 

τεύχος Β’) την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του  Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α’), 

ύστερα από την αρ.πρωτ.11697/01-07-2022 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  -        Τακτικό μέλος  

     8. Ανωγιάτης Αθανάσιος-     Τακτικό μέλος    

     9. Αμάραντος Σταύρος-        Τακτικό μέλος    

 

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

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 90 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του 

νομικού συμβούλου, του Δήμου Πρέβεζας  ( Απ. Τάσσης), που έχει ως εξής:   

 

«… Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 13/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.  

   Αριθμ. εις. πρωτ. Νομικής Υπηρεσίας:2841β/30-06-2022 
 

Στις 01-04-2022 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας (Ειδική Διαδικασία 

Μικροδιαφορά), η από 22-12-2022 (αρ. κατ. δικ.1/2022) αγωγή της Κυριάκη Σοφίας του Θωμά 

κατοίκου Πρέβεζας εναντίον μας. 

   Κατόπιν εκδίκασης της ως άνω υπόθεσης, εκδόθηκε η υπ αριθμ. 13/2022 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, με την οποία δέχεται την αγωγή της αντιδίκου, μας υποχρεώνει να 

καταβάλλουμε στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ 
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(2,232,00 ευρώ) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή 

εξόφλησή της, καθώς και δικαστική δαπάνη το ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180 ευρώ). 

   Με την υπ΄ αριθμ. 26/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μου είχε χορηγηθεί, η 

νόμιμη εντολή και πληρεξουσιότητα να συνομολογήσω την ως άνω αγωγή. Κατά συνέπεια και 

εφόσον είχαμε συνομολογήσει την αγωγή, εισηγούμαι να προχωρήσετε σε εξόφληση. 

 Επισυνάπτω αντίγραφο της υπ΄αριθμ.13/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Πρέβεζας........…». 

 

                              

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

 σχετικά.  
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
• την εισήγηση του νομικού συμβούλου 

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

• 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, 
• την ΚΥΑ – 429/12.03.2020, 

• την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ. οικ.38083/01.07.2022 (ΦΕΚ 3367/30.06.2022 τεύχος Β’), 

• την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30-5-2022,  

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

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

Εντέλλεται η Οικονομική  Υπηρεσία να προχωρήσει την διαδικασία πληρωμής στην κ. Σοφία 

Κυριάκη του Θωμά. 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  446/2022. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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