
                                                        
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                 Α∆Α: ΒΕ∆0ΩΕ5-ΦΒΙ                             

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  8 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου  2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30  / 2013 
              

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράστασης δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών.  
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η   Μαρτίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 13.00 το 
µεσηµέρι     , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.   8180  / 26 -02-2013 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). 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  επτά    (7) και 
ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                   
1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                               Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό  Μέλος)                                                       
3. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                             Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                        
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                              
7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας  Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και δίνει τον λόγο 
στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1 ο 

θέµα  ηµερήσιας διάταξής «Έγκριση παράστασης  δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών.» που έχει ως εξής: 

 
 
          Το Σεπτέµβριο του 2012 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών συζητήθηκε η από 10-9-2010 αγωγή της 

εταιρίας Παύλος Κοντέλλης ΑΕΒΕ   κατά του πρώην ∆ήµου Ερίσου για ποσό 2.115,69 €  για αγορά 

ανταλλακτικών, από τιµολόγιο έτους 2003.   

         Για την ως άνω απόθεση η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου  δεν είχε καµία γνώση καθώς η υπόθεση 

αυτή είχε ανατεθεί στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία Μουλατσιώτη από τη δικηγορική εταιρία Ν. 

Παπαχρονόπουλος  και Συνεργάτες. 



     Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την παράσταση της ως άνω δικηγόρου Αθηνών 

κας Μαρία Μουλατσιώτη από τη δικηγορική εταιρία Ν. Παπαχρονόπουλος  και Συνεργάτες και  το 

ποσό της αµοιβής της, η οποία σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.  1817/27-9-2012   ΑΠΥ  ανέρχεται σε  492,00 

€.  Στο ως άνω ποσό περιλαµβάνεται η αξία  του γραµµατίου προείσπραξης, η αµοιβή καθώς και ο 

ΦΠΑ.  

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση   και αφού είδε τις διατάξεις : 
 
- την περίπτ. ιγ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

 
 
                              ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 

 
1. Εγκρίνει την παράσταση της δικηγόρου Αθηνών κ. Μαρία Μουλατσιώτη από τη δικηγορική εταιρία 

Ν. Παπαχρονόπουλος  και Συνεργάτες ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών στην συζήτηση  της  από 

10-9-2010 αγωγής της εταιρίας Παύλος Κοντέλλης ΑΕΒΕ   κατά του πρώην ∆ήµου Ερίσου .   

2)   Ο καθορισµός της αµοιβής της  παραπάνω δικηγόρου θα  προσδιοριστεί  βάσει της  ισχύουσας  

ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  8 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου  2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31  / 2013 
              

ΘΕΜΑ : Άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 1978/2012 απόφασης  του ∆ιοικητικού  
Πρωτοδικείου  Πατρών. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η   Μαρτίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 13.00 το 
µεσηµέρι     , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.     8180/26 -02-2013 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). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 
Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά    (7) και 
ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                          
1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                               Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                             Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                        
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                              
7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας  Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και δίνει τον λόγο 
στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστιφοράτου η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2 ο 

θέµα  ηµερήσιας διάταξής «Άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 1978/2012 απόφασης  του 
∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου  Πατρών.» που έχει ως εξής: 
 
            Ο Γεώργιος Κουτσός άσκησε κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, την από 10-3-2011 προσφυγή του 

µε την οποία ζητούσε να τροποποιηθεί η µε αριθ. πρωτ. 1997/2010 απόφαση του Νοµάρχη 

Κεφαλληνίας περί χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης  νέων περιπτέρων ώστε αντί του ∆ιονυσίου 

Παπασταµατάτου, να απονεµηθεί σε αυτόν η  άδεια για  το περίπτερο στην Τ.Κ. Περατάτων. 

          Η υπόθεση εκδικάσθηκε στις 21-6-2012 και η ως άνω προσφυγή έγινε δεκτή µε συνέπεια να 

ακυρωθεί η ως άνω  απόφαση του Νοµάρχη και να παραχωρηθεί η σχετική θέση του προσφεύγοντα.  

Επισηµαίνεται  ότι πριν από την άσκηση της προσφυγής ο κ. Κουτσός είχε ασκήσει κατά της 



απόφασης του Νοµάρχη  ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, πλην 

όµως αυτή απορρίφθηκε και επικυρώθηκε η απόφαση του Νοµάρχη ως νόµιµη. 

          Ο ∆ήµος στην αρµοδιότητα του οποίου έχει πλέον περιέλθει η αρµοδιότητα των περιπτέρων, 

οφείλει να τηρεί τις νόµιµες διαδικασίες άσχετα από τα πρόσωπα που ωφελούνται ή βλάπτονται από 

αυτές.  

         Στην προκειµένη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα έφεσης µόνο για λόγους που αφορούν τη 

λειτουργία της δηµόσιας  διοίκησης  αφού µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου ακυρώνεται 

µια διοικητική πράξη. 

           Φρονώ λοιπόν   ότι για την προστασία των πράξεων της δηµόσιας διοίκησης είναι σκόπιµο να 

ασκηθεί έφεση, η οποία  σε κάθε περίπτωση  δεν θα έχει ανασταλτικό  της Πρωτόδικης απόφασης 

αποτέλεσµα. Τούτο σηµαίνει ότι ο ζηµιωθείς από την ως άνω απόφαση,  µετά την ανάκληση της αδείας 

του θα µπορεί πλέον να χρησιµοποιήσει όλα τα ένδικα µέσα για την υπεράσπιση των συµφερόντων 

του.                         

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα Πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει  ΠΑΡΩΝ  γιατί επί της ουσίας δεν θα αλλάξει τίποτε, προσθέτει ότι 
πρέπει να ενηµερωθεί για το θέµα ο δεύτερος ενδιαφερόµενος κ. Παπασταµατάτος και το Γραφείο 
Εµπορικής ∆ραστηριότητας του ∆ήµου . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι για τους ίδιους λόγους ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας. 
και αφού είδε τις διατάξεις : 
- την περίπτ. ιγ  της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

 
 
                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 

 
1. Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της  από  21-6-2012  προσφυγής του 

κ. Κουτσού για την προστασία των πράξεων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

2. Εξουσιοδοτεί την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την ‘άσκηση του εν 

λόγω  ένδικου µέσου. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
 
 
 
 
 



                                                          
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  8 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου  2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  32 / 2013 
              

ΘΕΜΑ : Χορήγηση εξουσιοδότησης για παράσταση της Νοµικής Συµβούλου στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η   Μαρτίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή     και ώρα 13.00 το 
µεσηµέρι     , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  8180  /26 -02-2013 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). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν  
Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά    (7) και 
ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                               Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                  
3. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                             Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                        
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                              
7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)    
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας  Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και  δίνει τον λόγο 
στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3 ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξής «Χορήγηση εξουσιοδότησης για παράσταση της Νοµικής Συµβούλου στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών.» που έχει ως εξής: 
 
             Στις 22-9-2011 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η από 1-6-2010 

προσφυγή της  Σοφίας Χαλκίδου  κατά του πρώην ∆ήµου  Αργοστολίου υπέρ του οποίου  άσκησαν 

παρέµβαση οι Ελισάβετ Καµινάρη κ.λ.π. 

            Με την ως άνω αγωγή η ενάγουσα ζητούσε την ακύρωση της µε αριθ. 77/18-5-2010 απόφασης 

της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Αργοστολίου ήδη ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία 

αποφασίσθηκε η ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος που 

λειτουργεί στο Αργοστόλι µε την επωνυµία «Λαδόκολλα». 



          Με την ως άνω απόφαση ακυρώθηκε τελικά η απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Η µε αριθ. 

146/2012 απόφαση επιδόθηκε στο ∆ήµο Κεφαλονιάς στις 17-02-2012.  

               Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος Κεφαλονιάς  έχει ασκήσει την από 13-3-2012 (ΑΒΕΜ:  

50/2012)  έφεση του σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 37/2012  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Χρόνος εκδίκασης έχει οριστεί η  8-3-2013 στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών.  

             Κατά της ως άνω απόφασης έχουν ασκήσει έφεση και οι παρεµβαίνοντες Ελισάβετ Καµινάρη 

κ.λ.π. και δικάσιµος ορίστηκε  επίσης η  8 -3-2013. 

 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να µου χορηγήσει σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα 

προκειµένου να παραστώ στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών κατά την ως άνω δικάσιµο ή σε 

οποιαδήποτε µετ’ αναβολή αυτής προκειµένου να εκπροσωπήσω το ∆ήµο Κεφαλονιάς στη συζήτηση 

της έφεσης Ελισάβετ Καµινάρη κ.λ.π.    

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα  Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΚΑΤΑ. 
και αφού είδε τις διατάξεις : 
- την περίπτ. ιγ  της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

 
 
                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 

Εξουσιοδοτεί την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου και της χορηγεί  σχετική εντολή 

και πληρεξουσιότητα  να παραστεί  στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών κατά την δικάσιµο 8-03-2013 ή σε 

οποιαδήποτε µετ’ αναβολή αυτής προκειµένου να εκπροσωπήσει  το ∆ήµο Κεφαλονιάς στη συζήτηση 

της έφεσης Ελισάβετ Καµινάρη κ.λ.π.    

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                             Α∆Α: ΒΕ∆0ΩΕ5-2ΨΡ                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  8 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου  2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 33  / 2013 
              
ΘΕΜΑ : Άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων για άρση αναγκαστικής κατάσχεσης. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η   Μαρτίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 13.00 το 
µεσηµέρι     , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.   8180  /26 -02-2013 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). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν  
Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά    (7) και 
ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                               Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                  
3. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                             Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                        
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος,)                                                                                                                                                                                                                                                                                
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)    
 
                                                                                                                                                                                                                         
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας  Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και  δίνει τον λόγο 
στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου  η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1 ο 
θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξής «Άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων για άρση αναγκαστικής 
κατάσχεσης.» που έχει ως εξής: 
Στις 17-07-2012 µας επιδόθηκε το από 09-07-2012 κατασχετήριο των Ηλία Καρακώστα και Σπυρίδωνα 

Ντόκορου εις χείρας µεταξύ άλλων και  1. Της εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Όθωνος αρ. 8, ανώνυµης 

τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ  EFG  EUROBANK  ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ»  όπως νόµιµα εκπροσωπείται, 2. Της εδρεύουσας  στην  Αθήνα,  οδός  Σταδίου  40, 

ανώνυµης  τραπεζικής εταιρίας  µε την επωνυµία «Alpha Bank  A.E.»  όπως νόµιµα εκπροσωπείται, 3. 

Της    εδρεύουσας    στην    Αθήνα,   οδός   Λεωφόρος   Αλεξάνδρας   170,  ανώνυµης τραπεζικής 

εταιρίας µε την επωνυµία «Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία ΛΙΜΙΤΕ∆»  όπως νόµιµα 

εκπροσωπούνται, 4. Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους 11, ανώνυµης εταιρίας µε την 

επωνυµία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται.  Με το ως άνω κατασχετήριο 

δυνάµει και του µε αριθµό 4/30-03-2012 πρώτου (Α΄) εκτελεστού  απογράφου της µε αριθµό 417/2007 



απόφασης του ∆ιοικητικού  Εφετείου Πατρών, όπως αυτή διορθώθηκε µε την υπ’ αριθµό 271/2011 

απόφαση του ιδίου ως  άνω ∆ικαστηρίου, οι Ηλίας Καρακώστας και Σπυρίδωνας Ντόκορος 

προέβησαν, για την ικανοποίηση  χρηµατικής απαίτησης, ύψους σαράντα χιλιάδων τριακοσίων 

ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (40.395,58) που  διατηρούσαν  έναντι  ηµών σε 

κατάσχεση εις χείρας των ως άνω Τραπεζών. 

 Επειδή οι Ηλίας Καρακώστας και Σπυρίδωνας Ντόκορος έχουν ικανοποιηθεί ολοσχερώς 

και πλήρως για την απαίτησή τους από τον µε αριθµό 89306728-8 τραπεζικό λογαριασµό που  

διατηρούµε στην ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛ-

ΛΑ∆ΟΣ» πλην όµως µέχρι και σήµερα δεν έχουν προβεί ως όφειλαν µε εντολή τους στην αποδέσµευση 

των τραπεζικών λογαριασµών που διατηρούµε στις ως άνω τραπεζικές εταιρείες. 

 Επειδή ο ∆ήµος µας  έχει ενηµερώσει τις ως άνω τράπεζες  για την ικανοποίηση της 

απαίτησης των Ηλία Καρακώστα και Σπυρίδωνα Ντοκορου για την αποδέσµευση των λογαριασµών 

που διατηρούµε σε αυτές πλην  όµως οι εν λόγω τράπεζες αρνούνται να προβούν στην αποδέσµευση 

των ήδη κατασχεθέντων λογαριασµών χωρίς την συναίνεση των δύο πρώτων των καθών. 

 Επειδή έχουµε έννοµο συµφέρον να ζητήσουµε να διαταχθεί µε απόφαση του αρµόδιου 

∆ικαστηρίου η άρση της επιβληθείσας  δυνάµει του από 09-07-2012 κατασχετηρίου κατάσχεσης σας 

παρακαλώ, όπως µου χορηγήσετε την εντολή για την άσκηση και την συζήτηση της αίτησης των 

ασφαλιστικών και να ορίσετε αρµόδιο δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών για τις επιδόσεις 

των σχετικών δικογράφων και της απόφασης που θα εκδοθεί επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα  Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι για το θέµα αυτό έχει πάρει απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
Πιστεύει ότι αποκλειστική ευθύνη φέρει η ∆ηµοτική Αρχή που δεν  πλήρωσε έγκαιρα την παραπάνω 
οφειλή και ΑΠΕΧΕΙ από την ψηφοφορία . 
και αφού είδε τις διατάξεις : 

- την περίπτ. ιγ  της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εξουσιοδοτεί την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου και της χορηγεί την  σχετική 

εντολή και πληρεξουσιότητα για την άσκηση και την συζήτηση της αίτησης των παραπάνω 

ασφαλιστικών µέτρων. 

2.  Ορίζει τον δικαστικό επιµελητή  Πρωτοδικείου Αθηνών κ  Ιωάννη Αγγελόπουλο για την  επίδοση  

των σχετικών δικογράφων και της απόφασης που θα εκδοθεί επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων.   

3.    Η αµοιβή του   παραπάνω δικαστικού    επιµελητή  ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08- 2008  

υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                   Πιστό αντίγραφο 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
                                                  Σάββας Σαββαόγλου  



                                                                      Α∆Α:  ΒΕ∆0ΩΕ5-43Ω                  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  8 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου  2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   34   / 2013 
              

ΘΕΜΑ :     Ορισµός δικηγόρου για ̟αράσταση ενώ̟ιον του Συµβουλίου της 
Ε̟ικρατείας. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η   Μαρτίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 13.00 το 
µεσηµέρι     , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.   8180  /26 -02-2013 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). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν  
Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά    (7) και 
ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                               Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                                                                                                                   
3. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                             Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                        
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                          
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                
6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας  Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και  δίνει τον λόγο 
στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Κ. Νίκη Χριστοφόρατου η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2 ο 
θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξής «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας» που έχει ως εξής: 

 

 Στις 20.05.2013 συζητείται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας η από 12.01.2011 και µε 

αριθµό κατάθεσης 831/2011 αίτηση ακύρωσης των ∆ιονυσίας Καλαντζοπούλου κ.λ.π. µε την οποία 

ζητείται η ακύρωση της σιωπηρής άρνησης της ∆ιοίκησης να άρει την συντελεσµένη αναγκαστική 

απαλλοτρίωση των αναφερόµενων στην αίτηση ακινήτων που βρίσκονται στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς, 

η οποία κηρύχθηκε µε την υπ΄αριθµό Α 5318/1329/1977 ΚΥΑ (ΦΕΚ ∆΄130). 



 Λόγω κωλύµατος µου να µεταβώ κατά την ως άνω δικάσιµο στην Αθήνα σας παρακαλώ 

όπως, ορίσετε δικηγόρο Αθηνών προκειµένου να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση και να παραστεί στην 

ως άνω δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο κατά την συζήτηση αυτής στο ΣτΕ. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι κατά δήλωση των ιδιοκτητών δεν τους κατεβλήθη ποτέ η 
αντίστοιχη   αποζηµίωση που ο Νόµος ορίζει για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων τους 
από το Κράτος , άρα δεν πρέπει να εκτελεστεί  και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης των παραπάνω  
ακίνητων στο Φικάρδο µέχρι να καταβάλλει το κράτος στους δικαιούχους τις  οφειλόµενες  
αποζηµιώσεις    και  καταψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού είδε τις διατάξεις : 

- την περίπτ. ιγ  της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852 /2010. 

 

                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 

1.  Ορίζει την δικηγόρο Αθηνών κ. Αγγελική Χαροκόπου να παραστεί  στις 20.05.2013 οπού συζητείται 

ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας η από 12.01.2011 και µε αριθµό κατάθεσης 831/2011 αίτηση 

ακύρωσης των ∆ιονυσίας Καλαντζοπούλου κ.λ.π. µε την οποία ζητείται η ακύρωση της σιωπηρής 

άρνησης της ∆ιοίκησης να άρει την συντελεσµένη αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναφερόµενων 

στην αίτηση ακινήτων που βρίσκονται στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς, η οποία κηρύχθηκε µε την υπ΄ 

αριθµό Α 5318/1329/1977 ΚΥΑ (ΦΕΚ ∆΄130) , καθώς και σε κάθε  µετ΄ αναβολή δικάσιµο κατά την 

συζήτηση αυτής στο ΣτΕ . 

  3.   Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει µε βάση τις νόµιµες δικηγορικές 

αµοιβές, όπως προσδιορίζονται από την ισχύουσα  ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών 

Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                           

                                                                      Α∆Α: ΒΕ∆0ΩΕ5-ΓΜΠ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  8 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου  2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:    35  / 2013 
              

ΘΕΜΑ :   Ορισµός δικηγόρου για άσκηση κύριας παρέµβασης.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η   Μαρτίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 13.00 το 
µεσηµέρι     , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.   8180  /26 -02-2013 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). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν  
Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά    (7) και 
ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                               Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                                                                
3. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                             Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                        
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                       
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας  Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και  δίνει τον λόγο 
στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3 ο 
θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξής «Ορισµός δικηγόρου για άσκηση κύριας παρέµβασης» που έχει ως 
εξής: 

 Συζητούνται ύστερα από αναβολή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην 

δικάσιµο της 03.12.2013 η από 27.12.2010 και µε αριθµό κατάθεσης 343/2010 αίτηση του Αναστάσιου 

Βουτσινά του Νικολάου, η από 04.10.2011 και µε αριθµό κατάθεσης 208/2011 κύρια παρέµβαση του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και η από 18.05.2012 κύρια παρέµβαση των Άγγελου Βουτσινά του Βασιλείου 

κ.λ.π. κατά του Αναστασίου Βουτσινά και του Ελληνικού ∆ηµοσίου.   



Τα ως άνω δικόγραφα αφορούν την διόρθωση της πρώτης εγγραφής µε την ένδειξη 

«αγνώστου ιδιοκτήτη» ακινήτων που ευρίσκονται στην κτηµατική περιφέρεια Φαρσών δήµου 

Κεφαλλονιάς και στην κτηµατική περιφέρεια ∆ειλινάτων δήµου Κεφαλλονιάς.   

Μεταξύ των αναφερόµενων στα ως άνω δικόγραφα ακινήτων ο δήµος Κεφαλλονιάς φέρεται 

σύµφωνα µε το από 22.02.2013 τοπογραφικό διάγραµµα της τοπογράφου µηχανικού Γεωργίας Βλάχου 

και κατά δήλωση του Βουτσινά Βασίλη προέδρου Τοπικής Κοινότητας Φαρσών  ως κύριος τµήµατος 

του µε ΚΑΕΚ 250720517049 ακινήτου, εµβαδού 111.828,02 τ.µ.  

Επειδή στο µε ΚΑΕΚ 250720517049 ακίνητο σύµφωνα µε την ως άνω αίτηση και 

παρεµβάσεις αξιώνουν δικαιώµατα ο Αναστάσιος Βουτσινά, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι Άγγελος 

Βουτσινάς κ.λ.π. για τον λόγο αυτό θα έπρεπε ο ∆ήµος µας να ασκήσει κύρια παρέµβαση για την 

διεκδίκηση των δικαιωµάτων κυριότητας του. 

 Επειδή οι προθεσµίες για την άσκηση της εν λόγω παρέµβασης ήταν αποκλειστικές και λόγω 

κωλύµατος χειρισµού της υπόθεσης τόσο από εµένα όσο και από την ειδική συνεργάτιδα του 

∆ηµάρχου Μαρκέτου Ιωάννα ο φάκελος για τον χειρισµό της υπόθεσης παραδόθηκε στον δικηγόρο 

Κεφαλλονιάς κ. Ιωάννη Λυκούδη. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλώ όπως,  εγκρίνετε : 1) την άσκηση του ένδικου 

βοηθήµατος της κύριας παρέµβασης κατά των Αναστασίου Βουτσινά, του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των  

Άγγελου Βουτσινά κ.λ.π για τµήµα του ακίνητου µε ΚΑΕΚ 250720517049 όπως αυτό εµφαίνεται στο 

από 22.02.2013 τοπογραφικό διάγραµµα της µηχανικού Γεωργίας Βλάχου µε τα στοιχεία 

4,5,9,……..20359 και 4, 2) τον ορισµό του δικηγόρου Ιωάννη Λυκούδη για την άσκηση αυτής και την 

παράσταση αυτού κατά την ανωτέρω δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο για την 

συζήτηση αυτής και 3) τον ορισµό δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και του 

Πρωτοδικείου Αθηνών για την επίδοση των δικογράφων. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα Πρακτικά : Ο κ. Νικόλαος 
Γκισγκίνης το ψηφίζει µε την επιφύλαξη ως προς την διαδικασία επιλογής του  δικηγόρου , τονίζοντας 
ότι πρέπει η ανάθεση να γίνεται από λίστα  µε την  σειρά σε όλους τους δικηγόρους του Νοµού. 
και αφού είδε τις διατάξεις : 

- την περίπτ. ιγ  της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852 /2010. 

 

                           ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 

1.  Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της κύριας παρέµβασης κατά των Αναστασίου 

Βουτσινά, του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των  Άγγελου Βουτσινά κ.λ.π για τµήµα του ακίνητου µε ΚΑΕΚ 

250720517049 όπως αυτό εµφαίνεται στο από 22.02.2013 τοπογραφικό διάγραµµα της µηχανικού 

Γεωργίας Βλάχου µε τα στοιχεία 4,5,9,……..20359 και 4. 

2. Ορίζει  τον  δικηγόρο Κεφαλληνίας κ.  Ιωάννη Λυκούδη για την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της 

κύριας παρέµβασης και την παράσταση αυτού κατά την  δικάσιµο τις 03.012.2013 καθώς και σε κάθε 

µετ΄ αναβολή δικάσιµο για την συζήτηση αυτής. 



  3. Ορίζει τον  δικαστικό  επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Χαράλαµπο Κουταβά     και του 

Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεράσιµο ∆ενδρινό  για την επίδοση των δικογράφων. 

4.  Ο καθορισµός της αµοιβής της  παραπάνω δικηγόρου θα  προσδιοριστεί  βάσει της  ισχύουσας  

ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 

 5. Η αµοιβή των  παραπάνω δικαστικών   επιµελητών  ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08- 2008  

υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Α∆Α : ΒΕ∆0ΩΕ5-Τ1Ν                                                              

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  8 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου  2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   36  / 2013 
              

ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για ̟αράσταση ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πατρών.  

 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η   Μαρτίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 13.00 το 
µεσηµέρι     , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.   8180  /26 -02-2013 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). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν  
Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά    (7) και 
ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                               Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό  Μέλος)                                                                     
3. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                             Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                                                                                   
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                        
7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας  Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και  δίνει τον λόγο 
στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 4 ο 

θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξής «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πατρών» που έχει ως εξής: 

 Στις 08.03.2013 συζητείται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου  Πατρών η από 05.02.2013 και 

µε αριθµό κατάθεσης 23/2013 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων (άρθρο 5 Ν. 3886/2010) της συµπράξεως 

µελετητών «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ  - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΜΕ∆Ε) Β. 



ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. –ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – SPEED 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. – ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΛΕΠΙ∆ΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ (IL-

IS) Ε.Ε.» που εδρεύει στην Πάτρα και εκπροσωπείται νόµιµα κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.λ.π. 

 Επειδή κωλύοµαι να παρασταθώ κατά την εκδίκαση της ως άνω υπόθεσης στην Πάτρα λόγω 

δικαστικών υποθέσεων του ∆ήµου εντός του νοµού σας παρακαλώ όπως, ορίσετε δικηγόρο Πατρών 

προκειµένου να  χειριστεί την ως άνω υπόθεση και να παρασταθεί κατά την συζήτηση της ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα  Πρακτικά : 

 α) Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  εκφράζει την ίδια θέση που έχει καταθέσει και στην 12/2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα : «Εκδίκαση  της  προδικαστικής προσφυγής  συµπραττόντων 
µελετητών µε την επωνυµία «Βασίλειος Πινιατώρος- Μελετητική Εταιρεία ∆υτικής Ελλάδος (ΜΕ∆Ε) Β. 
Χριστόπουλος Α.Αλεβίζος& ΣΙΑ ΕΕ –ΤΕΑΜ Μ-Η Σύµβουλοι Μηχανικοί ΑΈ –SPEEDΣύµβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε – 
ΧρηστοςΧρυσανθακόπουλος –Ι Λεπίδας Ι.Σπινάσας (IL-IS) Ε Ε» που εδρεύει στην Πάτρα, κατά  της υπ αρίθµ. 

278/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την  ανάθεση της µελέτης «Μελέτες έργων συλλογής , 
µεταφοράς , επεξεργασίας & διάθεση λυµάτων Λειβαθούς.»όπως παρακάτω :Επιθυµώ να προχωρήσει 
το µεγάλο αυτό έργο. 
Η κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής οδηγεί στο συµπέρασµα ότι είναι πολύ πιθανή στην 
συνέχεια µετά την εκδίκαση της υπόθεσης από την Οικονοµική Επιτροπή να γίνει δικαστική 
προσφυγή. 
Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση  και σε προβλήµατα ως προς την συνέχιση της διαδικασίας 
του έργου. Εποµένως απαιτείται για την εκδίκαση της προδικαστικής προσφυγής από την Οικονοµική 
Επιτροπή , η συνδροµή της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού αλλά και η γραπτή 
γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. Στον βαθµό που λόγω της σοβαρότατος του θέµατος 
δεν υπάρχει γραπτή νοµική τεκµηρίωση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου δηλώνω ότι ΑΠΕΧΩ της 
διαδικασίας της ψηφοφορίας. 
β) Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης εκφράζει την ίδια θέση που έχει καταθέσει και στην 12/2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα : «Εκδίκαση  της  προδικαστικής προσφυγής  συµπραττόντων 
µελετητών µε την επωνυµία «Βασίλειος Πινιατώρος- Μελετητική Εταιρεία ∆υτικής Ελλάδος (ΜΕ∆Ε) Β. 
Χριστόπουλος Α.Αλεβίζος& ΣΙΑ ΕΕ –ΤΕΑΜ Μ-Η Σύµβουλοι Μηχανικοί ΑΈ –SPEEDΣύµβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε – 
ΧρηστοςΧρυσανθακόπουλος –Ι Λεπίδας Ι.Σπινάσας (IL-IS) Ε Ε» που εδρεύει στην Πάτρα, κατά  της υπ αρίθµ. 

278/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την  ανάθεση της µελέτης «Μελέτες έργων συλλογής , 
µεταφοράς , επεξεργασίας & διάθεση λυµάτων Λειβαθούς.»όπως παρακάτω  : Η ανάγκη για 
ολοκληρωµένη διαχείριση των λυµάτων το 2013 δεν µπορεί να µπαίνει στην ζυγαριά ή στην µέγγενη 
της επιλεξιµότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι το µοντέλο που επιβάλει η «σύγχρονη» 
καπιταλιστική ανάπτυξη και οι προτεραιότητες που δίνει στην ενίσχυση της κερδοφορίας του µεγάλων 
επιχειρηµατικών οµίλων εις βάρος της κάλυψης των λαϊκών αναγκών.  
Είναι προκλητικό να µιλάνε για υγεία, ασφάλεια και τουριστική ανάπτυξη και παράλληλα να βγάζουν 
εκτός Βιολογικού καθαρισµού της Λειβαθούς το 60% των χωριών. Να κλείνουν τα µάτια και να µην 
εντάσσουν τα εκτός σχεδίου.   
Να προωθούν τον κοστοβόρο και µε περιβαλλοντικά ερωτηµατικά ένα Βιολογικό, αντί των τριών 
µικρότερων. Να ρίχνουν τα λήµµατα στην περιοχή της θάλασσας του Λουρδά µε ότι συνέπειες µπορεί 
να έχει, αντί να υπάρχει παραπέρα επεξεργασία και χρησιµοποίηση τους για άλλες δραστηριότητες 
όπως πχ άρδευση. 
Αντί να γίνει υπόθεση του λαού και να πάρει θέση για όλα τα παραπάνω, τα έχουν αποφασίσει σε 
διάλογο µε τις µεγάλες εταιρείες µελετών και κατασκευών.  
 
Επί του θέµατος της δικαστικής προσφυγής εµείς εκτιµούµε ότι εντάσσεται στον πόλεµο µεταξύ των 
επιχειρηµατικών οµίλων που σφάζονται την µια µέρα µεταξύ τους για το ποιος θα πάρει την δουλειά 
και την άλλη µέρα µπορούν να βρίσκονται και µαζί ως συµπράττοντα επιχειρηµατικά σχήµατα. Αυτή η 
διαδικασία µόνο όφελος δεν έχει να φέρει για τον λαό, αλλά ούτε την γρήγορη, ασφαλή ολοκλήρωση 
του έργου. 



Νοµίζουµε ότι όπως έρχεται το θέµα χωρίς νοµική υποστήριξη –ως επιλογή της ∆ηµοτικής Αρχής- της 
οικονοµικής επιτροπής, για να µπορέσει να απαντήσει τεκµηριωµένα και συγκροτηµένα απέναντι στην 
οργανωµένη νοµική διένεξη των επιχειρηµατικών οµίλων, δεν διασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε να 
µπορέσουµε να έχουµε µια τεκµηριωµένη άποψη για το τι ακριβώς συµβαίνει.  
Υπάρχουν παραλείψεις και ευθύνες του ∆ήµου όσο αφορά την αξιολόγηση και βαθµολόγηση; 
Υπάρχουν ζητήµατα που έπρεπε να απαντηθούν και δεν έγινε ενώ έπρεπε; Γιατί δεν έγινε  νοµική -µαζί 
µε την τεχνική- απάντηση  απέναντι επί της ουσίας της δικαστικής προσφυγής; 
Η ευθύνη για την όποια εµπλοκή του έργου στα γρανάζια της διένεξης µεταξύ των επιχειρηµατικών 
οµίλων ανήκει στην ∆ηµοτική αρχή και έχει αναφορά και στο αστικό νοµικό πλαίσιο που δίνει την 
δυνατότητα στις εταιρείες να αλωνίζουν, µπλοκάροντας διαδικασίες, για την εξυπηρέτηση των δικών 
τους συµφερόντων.  
Αναδεικνύεται ανάγλυφα ότι τα µονοπώλια, µόνο παρασιτικό ρόλο µπορούν να παίξουν. 
Αποδεικνύεται επίσης ότι µόνο ένας ενιαίος φορέας κατασκευών που θα λειτουργεί στα πλαίσια µιας 
οικονοµίας, όπου τα βασικά µέσα παραγωγής θα είναι εργατική-λαϊκή ιδιοκτησία, µπορεί να 
διασφαλίσει ολοκληρωµένη ανάπτυξη µε αποκλειστικό κριτήριο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.  
 
Εµείς ζητάµε την άµεση κατασκευή του Βιολογικού και δεν παίρνουµε µέρος στο παιχνίδι των 
επιχειρηµατικών οµίλων ΑΠΕΧΟΝΤΑΣ από την διαδικασία. 
και αφού είδε τις διατάξεις : 

- την περίπτ. ιγ  της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852 /2010. 

 

                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Ορίζει  τον  δικηγόρο Πατρών κ.  ∆ηµήτριο Γιαννακό   να παραστεί  στις 08.03.2013  ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου  Πατρών που συζητείται  η από 05.02.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 23/2013 

αίτηση ασφαλιστικών µέτρων (άρθρο 5 Ν. 3886/2010) της συµπράξεως µελετητών «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ  - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΜΕ∆Ε) Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. –ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. – ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΛΕΠΙ∆ΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ (IL-IS) Ε.Ε.», 

λόγω αδυναµίας παράστασης της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου  κ. Νίκης  Χριστοφοράτου που 

ανειληµµένες  υποχρεώσεις     στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς καθιστούν αδύνατη την µετάβασή της στην 

Πάτρα .  

 2. Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα  προσδιοριστεί  βάσει της  ισχύουσας  

ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης.  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
 
 



 
 
 
 
 

 


