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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

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

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 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. 26513/31-12-2021 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. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

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

 

 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα   παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, 

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

 

 «… Σχετ: Οι με αριθμ. 189/2019, 202/2019 και 203/2019 αποφάσεις του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (τμήμα Β’ Τριμελές). 

 

   Κοινοποιήθηκαν προς τον Δήμο Πρέβεζας οι με αριθμ. 189, 202 και 203/2019 αποφάσεις του 

Διοικ. Πρωτ. Ιωαννίνων (τμήμα Β’ τριμελές), που αφορούν προσφυγές του Δήμου κατά του 

ΕΦΚΑ  και συγκεκριμένα 1) κατά της με αριθμ. 354/Συν.68/2009 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του ΙΚΑ 

Πρέβεζας, του ΙΚΑ Πρέβεζας και της Μαριάννας Γιούργα του Ανδρέα, 2) κατά της με αριθμ. 

355/Συν.68/2009 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του ΙΚΑ Πρέβεζας, του ΙΚΑ Πρέβεζας και της 

Φρειδερίκης Δημητράκου του Γεωργίου και 3) κατά της με αριθμ. 356/Συν.68/2009 απόφασης 

της Τ.Δ.Ε. του ΙΚΑ Πρέβεζας, του ΙΚΑ Πρέβεζας και της Ευαγγελίας Καλδάνη του Γεωργίου, 

Σχολικοί Φύλακες, με τις οποίες τροποποιούνται οι ως άνω αποφάσεις της ΤΔΕ του Τοπ. Υποκ. 

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Πρέβεζας και αποφαίνονται ότι οι ανωτέρω παρείχαν εξαρτημένη εργασία ως 

σχολικοί φύλακες, με εργοδότη το Δήμο Πρέβεζας για τα διαστήματα (1-3-2002 έως 31-3-2002 
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– Ευαγγελία Καλδάνη και Μαριάννα Γιούργα) και (19-1-2002 έως 18-2-2002 Φρειδερίνη 

Δημητράκου), αντίστοιχα. 

     Εκτιμώ ότι δεν υφίσταται βάσιμος λόγος για την άσκηση ενδίκων μέσων, διότι ανάλογη 

υπόθεση των ανωτέρω σχολικών φυλάκων τακτοποιήθηκε πρόσφατα με την αριθμ. 648/2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εν όψει και της διαμορφωθείσης ευνοικής 

για τους εργαζόμενους διαμορφωθείσης νομοθεσίας, νομολογίας του Σ.τ.Ε. και παραίτησης του 

ΕΦΚΑ από σχετικά ένδικα μέσα ενώπιον του Σ.τ.Ε. αποφασίστηκε η παραίτηση από προσφυγές 

του Δήμου για υποθέσεις των ιδίων εργαζομένων που ασκήθηκαν με  την ίδια νομική βάση αλλά  

για διαφορετικό χρονικό διάστημα. 

    Εισηγούμαι την μη άσκηση ενδίκων μέσων….». 

                             

    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) 

 
   Εντέλλεται ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πρέβεζας Αλέξανδρος Βουκελάτος του Δημητρίου 

δικηγόρος να μην ασκήσει ένδικα μέσα  κατά των αριθμ. 189/2019, 202/2019 και 203/2019 

αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (τμήμα Β’ Τριμελές). 
       

    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  5/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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