
                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 17ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την  4η 

Αυγούστου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 119/ 2011.

        ΘΕΜΑ :    π   Αναγκαστική εκτέλεση δικαστικής α όφασης και ορισμός 
 π .δικαστικού ε ιμελητή   

Στο Αργοστόλι σήμερα 4η  Αυγούστου  του έτους 2011 , ημέρα Πέμπτη    και ώρα 13 .
00 το μεσημέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 32155 /1-08-
2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε 
νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
,δεδομένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ   (8) και 
ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.Κουταλά Αικατερίνη 
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                Θεοφιλάτος Ευάγγελος
3. Κοκκόσης Διονύσιος
4.Ματιάτος Σπυρίδων
5. Γαλάτης Άγγελος 
6. Πυλαρινός Δημήτριος
7. Αυγουστάτου Αθηνά
8.Ζαπάντης Ανδρέας

Ο  Πρόεδρος ,  κ.  Δημήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος  το  6ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξη  «  Αναγκαστική εκτέλεση 

 π     π .δικαστικής α όφασης και ορισμός δικαστικού ε ιμελητή »    έθεσε  υπόψη της 

Επιτροπής την εισήγηση της επί παγία δικηγόρου του Δήμου κ. Νίκης Χριστοφοράτου που 

έχει ως εξής: 

 π   -     π  24-1-2008  Ο ρώην Δήμος Ελειού Πρόννων είχε ασκήσει την α ό αγωγή του 

     π  «       κατά του σωματείου με την ε ωνυμία Σύλλογος Κατελειού για τη μελέτη και την 

π      ».       ροστασία της θαλάσσιας και χερσαίας ζωής Με την αγωγή αυτή ζητούσε να 

π      π     π  50υ οχρεωθεί το εναγόμενο να του α οδώσει τμήμα ισόγειας οικοδομής ε ιφανείας  

. .  π         π π  τ μ ου βρίσκεται στον οικισμό Κατελειού και συνορεύει με υ όλοι ο τμήμα 



  π  π    .    ευρύτερης οικοδομής ου χρησιμο οιείται ως αγροτικό ιατρείο Η αγωγή δικάστηκε 

  ,     π  .στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου έγινε δεκτή και κηρύχθηκε ροσωρινά εκτελεστή

 π π   π   .      Ο εκ ρόσω ος της Το ικής Κοινότητας κ Διονύσιος Παντελειός μου διαβίβασε το 

      π   π .φάκελο και ζήτησε την εκτέλεση της ροσωρινά εκτελεστής α όφασης

  π           Με την αρούσα ζητείται η έγκριση της διαδικασίας για την αναγκαστική εκτέλεση της 

π       π  π   π   α όφασης καθώς και ο ορισμός δικαστικού ε ιμελητή ου θα ροβεί στις νόμιμες  

  .     π   ενέργειες της εκτέλεσης Προτείνεται ο δικαστικός ε ιμελητής του Πρωτοδικείου 

 . π  .Κεφαλονιάς κ Χαράλαμ ος Κουταβάς

  π   π       π πΣτην συνεδρίαση αρευρέθηκε και ήρε τον λόγο η δικηγόρος του αρα άνω 

  π    π         συλλόγου η ο οία αναφέρθηκε στην ορεία και το έργο του συλλόγου και ζήτησε να 

    π    . μην γίνει εκτελεστή η α όφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση,  όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα 
πρακτικά  :
Η  κ.  Αθήνα  Αυγουστάτου  προτείνει  επειδή  το  θέμα  είναι  σοβαρό  να  αναβληθεί  και  να 
συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν το ψηφίζει.
Ο κ. Άγγελος Γαλάτης θέλει πιο αναλυτική ενημέρωση και επίσης  δεν το ψηφίζει.
O κ. Διονύσιος Κοκκόσης επίσης αναφέρει ότι τα στοιχεία δεν είναι πλήρη και προτείνει το 
θέμα να επανέλθει με ολοκληρωμένη εισήγηση.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισημαίνει :
α) η απόφαση αυτή δε είναι οριστική αλλά προσωρινή επομένως δεν είναι  αναγκαστική η 
εκτέλεσή της.
β) Δεν υπάρχει πλήρης εισήγηση για το θέμα. 
γ)Με την παραπάνω διαδικασία θα ανοιχτούν πολλά μέτωπα και αντιπαραθέσεις που θα 
δημιουργήσουν περαιτέρω εντάσεις .
 Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνει να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και καταψηφίζει την εισήγηση.
και αφού είδε τις διατάξεις :
  1)του άρθρου 72 παρ. 1ιγ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

       1.          π πΕγκρίνει την διαδικασία για την αναγκαστική εκτέλεση της αρα άνω 
π .α όφασης

2.       π     .Ορίζει τον δικαστικό ε ιμελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς κ  
π     π      .Χαράλαμ ο Κουταβά να ροβεί στις νόμιμες ενέργειες της εκτέλεσης

       Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
                                               Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                       
                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 

Α/Δήμαρχος Οικονομικών.



     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

         Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου 
                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πληρ. :  Αγγελική Πεφάνη
Τηλέφωνο     : 26713 60153

                       Αργοστόλι 31 /08/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ 32979

                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς:  Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
                    Πελοποννήσου Δυτικής 
                     Ελλάδας & Ιονίου.
                    Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα διοικητικού –Οικονομικού.
Λεωφόρος Βεργωτή 160, 28100 Αργοστόλι.
Υπόψη κ. Μαρίας   Δαναλάτου.
    

       

Θ Ε Μ Α :    π   Αναγκαστική εκτέλεση δικαστικής α όφασης και ορισμός 
 π .δικαστικού ε ιμελητή    

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 119ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
    ΚΟΙΝ
1.Δήμαρχο Κεφαλλονιάς 
                                                                                                          Α. Πεφάνη     
2. κ. Χαράλαμπο Κουταβά                                                                     



                                                                                 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο Αργοστόλι σήμερα την 31η  Αυγούστου  του έτους 2011, ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  119/2011(ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  
Απόσπασμα  Απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου 
Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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