
                                                                          
                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                    ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                            
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 20ης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής την 12η 

Σεπτεμβρίου  2011 Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 148/ 2011

 ΘΕΜΑ :    π    Ορισμός δικηγόρου για αράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
(   )  π   π   .Πατρών μεταβατική έδρα Κεφαλονιά σε υ όθεση ρώην Δήμου Ερίσου

Στο Αργοστόλι σήμερα 12 η Σεπτεμβρίου   του έτους 2011 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 το 
μεσημέρι   , συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 37337/5-09-2011 
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 
                                                                                    
                                                                                  Κουταλά Αικατερίνη 
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
2. Γκισγκίνης Νικόλαος
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  1ο   θέμα  εκτός  ημερήσιας διάταξης «Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Πατρών( μεταβατική έδρα Κεφαλονιά) σε υπόθεση  πρώην Δήμου Ερίσου.»   και 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής :

1)το άρθρο 72 παρ. ιβ και ιε  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)
  2)την 225/2011 απόφαση Δ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισμού.

  3)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισμού 2011 και 

4) το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του δικηγόρου κ. Ηλία Π. Θεοδωράτου ο οποίος που έχει ως 

εξής: 

 Σχετικά  με  την  υπόθεση   Βανδώρος  &  ΣΙΑ  Ο.Ε  ενώπίον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου 
Πατρών (μεταβατική έδρα Κεφαλονιά) κατά του Δήμου Ερίσου (νυν Κεφαλληνίας) , δικάσιμος 
της οποίας ορίστηκε η 22-09-2011:
1. Θ πρέπει να κατατεθεί δικόγραφο πρόσθετων λόγων –υπόμνημα εκ μέρους του Δήμου και 
να  κοινοποιηθούν  με  δικαστικό  επιμελητή  ,  με  το  οποίο  ζητείται  η  κατάργηση  δίκης  , 
δεδομένου ότι μετά την υπόθεση αυτή η προσφεύγουσα εταιρία προσέφυγε στην Επιτροπή 



της Περιφέρειας και δικαιώθηκε , κατά της απόφασης της οποίας ο Δήμος Ερίσου άσκησε 
αίτηση ακυρώσεως στο ΔιοκΕφετ Ιωαννίνων , η οποία εκκρεμεί μέχρι σήμερα.
Εφόσον συνεπώς η υπόθεση θα κριθεί  από το Διοικ  Εφετ  Ιωαννίνων ,  είναι  σκόπιμο να 
συζητηθεί κατάργηση δίκης στο ΔιοικΠρωτ. Πατρών με σχετικό δικόγραφο , το οποίο πρέπει  
να κατατεθεί εκ μέρους του Δήμου Κεφαλλονιάς  στο ΔιοικΠρωτ. Πατρών.
2. Επίσης θα πρέπει να εκδοθεί πληρεξούσιο προς τον Δικηγόρο κ. Ηλία Θεοδωράτο του 
Παρασκευά , ΑΜ ΔΣΑ 12286 με έδρα την Καλλιθέα , επί της οδού Σκίπη , αρ. 4 ΤΚ 17675 για  
να εκπροσωπήσει στην εν λόγω υπόθεση τον  Δήμο Κεφαλλονιάς.
3. Στην παρούσα υπόθεση έχουν καταβληθεί  τα έξοδα μετάβασής μου και  διαμονής στην 
Πάτρα , όχι όμως στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας (επιβάρυνση μόνο ως προς τα εισιτήρια του 
πλοίου),  ούτε  έχει  καταβληθεί  η  προείσπραξη  δικηγορικής  αμοιβής  και  ο  Φ.Π.Α  που 
αντιστοιχεί σε αυτήν .
Το σύνολο των ανωτέρω ενεργειών θα επιβαρύνει τον Δήμο με το ποσό των 1.500,00 καθαρά 
+παρακράτηση 20% +Φ.Π.Α 23%.
Θα πρέπει μέχρι το αργότερο την 5.9.11 να έχω οριστική απάντηση επί των ανωτέρω.
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
  Ζητείται :
  1  .  Ο  ορισμός  του  δικηγόρου  που  είχε  αναλάβει  την  υπόθεση  από  τον  πρώην  Δήμο 
Ερίσου ,κ. Ηλία  Θεοδωράτου  να παραστεί τις 22/09/2011 ενώπιον του Διοικ. Πρωτ. Πατρών 
(μεταβατική  έδρα Κεφαλονιά)  για  να  ζητηθεί  κατάργηση  της  δίκης  με  σχετικό  δικόγραφο, 
δεδομένου ότι μετά την υπόθεση αυτή η προσφεύγουσα εταιρία προσέφυγε στην Επιτροπή 
της Περιφέρειας και  δικαιώθηκε, κατά της απόφασης της οποίας ο Δήμος Ερίσου άσκησε 
αίτηση ακυρώσεως στο Διοικ. Εφετείο Ιωαννίνων η οποία εκκρεμεί μέχρι σήμερα.
2.   Η έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 +παρακράτηση φόρου 20% +Φ.Π.Α 
23% για την πληρωμή των παραπάνω ενεργειών .
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση 
ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ διότι δεν γνωρίζει πλήρως την υπόθεση (κλίνες 
ξενοδοχείου κ.λ.π) και αφού είδε τις διατάξεις:
1)του άρθρου 72 παρ. ιβ και ιε του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)
2) την υπ αρίθ.  665 /2011 πρόταση Ανάληψη Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

                      
                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1 . Ορίζει  τον δικηγόρο που είχε αναλάβει την υπόθεση Βανδώρος και ΣΙΑ ΟΕ από τον 
πρώην Δήμο Ερίσου ,κ. Ηλία  Θεοδωράτο του Παρασκευά  να παραστεί τις 22/09/2011 
ενώπιον του Διοικ. Πρωτ. Πατρών (μεταβατική έδρα Κεφαλονιά) για να εκπροσωπήσει στην 
εν λόγω υπόθεση τον Δήμο Κεφαλλονιάς.
2.Εγκρίνει την δαπάνη  ποσού   2.418,45 και αναλυτικά: 
         1.500,00 :0,80 =    1.875,00 αμοιβή μικτά με τον φόρο
         1.875,00 Χ 23%  =   431,25 Φ.Π.Α
       ΣΥΝΟΛΟ                  2.306,25       

  Έξοδα μετακίνησης          112,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           2.418,45  και 
                               
διαθέτει το αντίστοιχο ποσό από τον Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού  00.6111   με  τίτλο 
«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».
Αφού αναγνώστηκε το παρόν 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 22/09/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ. 38835

               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    Ορισμός δικηγόρου για αράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 

(   )  π   π  Πατρών μεταβατική έδρα Κεφαλονιά σε υ όθεση ρώην Δήμου 
Ερίσου. 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 148ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
    ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς 
2.   Λογιστήριο      
3. κ. Ηλία Θεοδωράτο 
    (οδός  Σκίπη , αρ. 4 ΤΚ 17675 Καλλιθέα Αθήνα )                           Α. Πεφάνη

                                                                      



                                                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο Αργοστόλι σήμερα την 22 Σεπτεμβρίου  του έτους 2011, ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  148/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 


	ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
	                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
	                    Πελοποννήσου Δυτικής 
	                     Ελλάδας & Ιονίου.

