
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 15η Μαρτίου 2011.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  30/ 2011

        ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου & έγκριση παράστασης.

Στο Αργοστόλι σήμερα 15 Μαρτίου  του έτους 2011 , ημέρα Τρίτη   και ώρα 13.00 το μεσημέρι 
, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική 
Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ.7672 /9-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Σε  σύνολο εννιά  (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά (7) μέλη  και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1 Πυλαρινός Δημήτριος (αποχώρησε στο 11ο Θέμα)             1. Ζαπάντης Ανδρέας 
2. Κουταλά Αικατερίνη                                                            2. Ματιάτος Σπυρίδων.
3. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
4. Γαλάτης Άγγελος
5. Αυγουστάτου Αθηνά
6. Κοκκόσης Διονύσιος
7. Γκισγκίνης Νικόλαος.

Η Α/ Πρόεδρος, κ. Αικατερίνη Κουταλά  ,   Θέτει υπόψη της Επιτροπής το 13ο Θέμα 
(εκτός ημερησίας διάταξης),την  εισήγηση της με  παγία αντιμισθία δικηγόρου του 
Δήμου κ. Ν. Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

Στις 8-03-2011 συζητήθηκε στο Πολ. Πρωτοδικείο Κεφ/νίας η με αριθ. κατ. 261/2009 
αγωγή του Γερ. Χαριτάτου  , κατά του πρώην Δήμου Ερίσου.
Την ως άνω υπόθεση για λογαριασμό του πρώην Δήμου  Ερίσου χειριζόταν ο 
δικηγόρος κ. Μιχαήλ Μοσχονάς  ,ο οποίος έχει και πλήρη γνώση του φακέλου της 
υπόθεσης και των σχετικών εγγράφων.
Επειδή η ως άνω υπόθεση προέρχεται από τον Δήμο Ερίσου  , ο οποίος με απόφαση 
της Δημαρχιακής Επιτροπής είχε αναθέσει αυτή στο δικηγόρο Μιχαήλ Μοσχονά 
επειδή ο συνάδελφος έχει πλήρη γνώση όλου  του φακέλου και των γεγονότων της 
υπόθεσης τουλάχιστον από το έτος 2008.

Επειδή εγώ είμαι η μόνη δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής που από 1/1/2011 
παρέχω πλέον  τις  υπηρεσίες  μου  στον  διευρυμένο  Δήμο  Κεφαλλονιάς  και  ως  εκ 
τούτου μέχρι τις 13/01/2011 ήταν αδύνατη η ενημέρωσή μου για την ως άνω υπόθεση 
λόγω περιορισμένου χρόνου.
Τέλος επειδή η δημιουργία του νέου Δήμου αυξάνει σημαντικά το φόρτο εργασίας 
μου και τις υποχρεώσεις μου απέναντι στον Δήμο αλλά και τα Νομικά του Πρόσωπα 
καθώς ακόμα δεν έχει συσταθεί η προβλεπόμενη από τον Νόμο Νομική Υπηρεσία και 
δεν έχει γίνει η στελέχωσή της.
      Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή α) ορισμός 
του δικηγόρου Κεφαλληνίας κ. Μιχαήλ Μοσχονά   για την συζήτηση  της  με αριθ. 
κατ. 261/2009 αγωγής του Γερ. Χαριτάτου   κατά του πρώην Δήμου Ερίσου   , στην 
δικάσιμη τις 08-03-2011 ή σε οποιανδήποτε μετ΄ αναβολή  δικάσιμο ,ενώπιον του 
Πολ.  Πρωτοδικείο  Κεφ/νίας   προκειμένου  να  υπερασπισθεί  τα  συμφέροντα  του 
Δήμου με κάθε νόμιμο μέσο β) η έγκριση της παράστασής του.



Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δεν ψηφίζει την παραπάνω εισήγηση επισημαίνοντας  ότι πρέπει η 
Επιτροπή να ενημερώνεται και να αποφασίζει εμπρόθεσμα. 
και αφού είδε τις διατάξεις: 

1) του άρθρου 72 παρ. ιε  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)
 2.   της παρ. 2 έως 4 του άρθρου 7 του Ν 2753/99
2) την ΚΥΑ αρ. πρωτ. 1117864/2297/Α0012/2007  (ΠΟΛ1146)

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

   α) Ορίζει  τον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. . Μιχαήλ Μοσχονά   για την συζήτηση  της 
με αριθ.  κατ. 261/2009 αγωγής του Γερ. Χαριτάτου   κατά του πρώην Δήμου Ερίσου 
, στην δικάσιμη τις 08-03-2011 ή σε οποιανδήποτε μετ΄ αναβολή  δικάσιμο ,ενώπιον 
του Πολ. Πρωτοδικείο Κεφ/νίας  προκειμένου να υπερασπισθεί τα συμφέροντα του 
Δήμου με κάθε νόμιμο μέσο.
β) Εγκρίνει την παράστασή του.
                                

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  16/03/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ.  

             
Προς:   
        

           

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 30ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 30ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
                                                                                         
   ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς. 
2. Οικονομική Υπηρεσία   
3. κ. Μιχάλη Μοσχονά .                                                            Α. Πεφάνη.

                                                                       



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο  Αργοστόλι  σήμερα  την  16  Μαρτίου   του  έτους  2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  30/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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