
                                                                           Α∆Α: ΒΛΩΥΩΕ5-ΖΨΦ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 30 ης  (κατεπείγουσας )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Κεφαλλονιάς την  14 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  178  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  14  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  37810 /13-08-2013 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 επτά   (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                         
3. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                             
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                             
7.  Αποστολάτος Γεράσιµος    
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  

προϊστάµενο  του Γραφείου Προµηθειών  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη    ,  

  ο οποίος   εισηγούµενος  το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

Προϋπολογισµού 2013» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

  2)τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4) την  υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 



ΑΡ. ΕΚΘΕΣΗΣ 
Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1460 13/08/2013 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆. ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 20. 6641 18.540,92 

1461 13/08/2013 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων ( ∆. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 20. 6641 13.540,92 

1462 13/08/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ) 20. 6641 8.540,92 

1463 13/08/2013 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΝΩΝ) 20. 6641 3.540,92 

1465 13/08/2013 4.998,00 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  
υλικού   

 
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς  ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) 20. 6682.02 8.935,51 

1466 13/08/2013 200.000,00 
Προγραµµατική σύµβαση µε νέα ∆ηµοτική 

Επιχείρηση  ( ΚΕ∆ΗΚΕ)   7η ∆ΟΣΗ- 8η ∆όση 00. 6737.02 375.188,82 
1467 13/08/2013 1.414,50 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 6.721,00 

1468 14/8/2013 3.833,66 
Προµήθεια ειδών προστασίας (γιλέκα, φόρµες, 
άρβυλα µάσκες κ.λ.π.) Πολιτική Προστασία 70. 6654.06 166,34 

 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 

 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης  ψηφίζει τις προτάσεις : από 1460 έως 1463 και από 1466 έως και 1468. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ για τις προτάσεις από 1460 έως 1463  των 

καυσίµων και ΚΑΤΑ για τις υπόλοιπες προτάσεις . 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

   2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

  4)το υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 

                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2013 . 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 



                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 30 ης  (κατεπείγουσας )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Κεφαλλονιάς την  14 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   179  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Μη  άσκησης ένδικου µέσου αίτησης αναίρεσης  κατά της υπ αρίθ. 453/2013 

                  απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών .        

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  14  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  37810 /13-08-2013 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 επτά   (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                               
3. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                 
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                             
7.  Αποστολάτος Γεράσιµος    
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 2ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης ένδικου µέσου αίτησης αναίρεσης  κατά της υπ αρίθ. 453/2013 

απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών » Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της 

Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία έχει ως εξής: 

 

         Στις 8 Μαρτίου 2013 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η από 16-3-2012 

έφεση του ∆ήµου ΚΑΤΑ της µε αριθ. 146/2012 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, µε την 

οποία είχε γίνει δεκτή προσφυγή της κας Χαλκίδου για ακύρωση της υπ’ αριθ. 77/18-5-2010 απόφασης 

της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής τέως ∆ήµου Αργοστολίου η οποία αφορούσε ανάκληση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί στο Αργοστόλι.  Τόσο η πρωτόδικη όσο και η κατ’ έφεση απόφαση 

προέβησαν σε ερµηνεία του πολεοδοµικού διατάγµατος κρίνοντας µεταξύ άλλων ότι η λειτουργία Κ.Υ.Ε. 

και ειδικότερα οβελιστηρίου εντάσσεται στο περιεχόµενο της γενικής πολεοδοµικής λειτουργίας της 

Γενικής Κατοικίας, στην οποία επιτρέπονται περιοριστικά, εκτός της κατοικίας, µεταξύ άλλων εµπορικά 

καταστήµατα, εστιατόρια και αναψυκτήρια  και µε το σκεπτικό αυτό η λειτουργία οβελιστηρίου 

εντάσσεται στο περιεχόµενο της γενικής πολεοδοµικής λειτουργίας της Γενικής Κατοικίας. 



     Με το υπ’ αριθ. πρωτ.  2185/31-7-2013 έγγραφο της η ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης δηλώνει ότι είναι 

σύµφωνη µε το σκεπτικό και το περιεχόµενο τόσο της κατ’ έφεση όσο και  της πρωτοβάθµιας απόφασης 

και δηλώνει ότι την άποψη αυτή την είχε εκφράσει από το έτος 2008. 

        Κατόπιν της ως άνω άποψης της αρµόδιας ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης παρέλκει η άσκηση 

περαιτέρω ενδίκων µέσων. 

        Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση 

όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική 

Επιτροπή για την λήψη σχετικής απόφασης.  

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2. το υπ’ αριθ. πρωτ.  2185/31-7-2013 έγγραφο της η ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 

 
                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

Tην   µη άσκηση του ένδικού µέσου της αίτησης αναίρεσης κατά της υπ αρίθ. 453/2013 απόφασης 

του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, σύµφωνα µε την άποψη της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης και την 

εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 30 ης  (κατεπείγουσας )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Κεφαλλονιάς την  14 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  180 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός παράστασης της ∆ικηγόρου του ∆ήµου ενώπιον του ∆ιοικητικού  

                Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα Αργοστολίου)         

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  14  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  37810 /13-08-2013 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 επτά   (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                         
3. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                             
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                             
7.  Αποστολάτος Γεράσιµος    
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  

 το 3ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός παράστασης της ∆ικηγόρου του ∆ήµου ενώπιον του  

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών(µεταβατική έδρα Αργοστολίου)» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής 

την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία έχει ως εξής: 

 

        Στις 19-09-2013 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών 

(µεταβατική έδρα Αργοστολίου) η από 20-12-2006 (ΑΒΕΜ 1121/06)  αγωγή της Λαµπρινής ∆ελαβέρη 

κ.λ.π. (συν. 9) κατά του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων  και ήδη Κεφαλονιάς, µε την οποία ζητείται η 

αναδροµική καταβολή του επιδόµατος των 176€ για το διάστηµα από 1-1-2002 µέχρι 30-12-2006. 

         Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις κάθε 

µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 

ένδικων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός  και η κατάργηση δίκης. 

         Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης περί ορισµού µου κατά την  

ανωτέρω δικάσιµο ή για οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να διασφαλιστούν τα 

συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

 

 



Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να µην οριστεί δικηγόρος από τον ∆ήµο ,να δοθούν άµεσα τα 

χρήµατα στους εργαζόµενους και ψηφίζει την πρότασή του. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

Ορίζει την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου να παραστεί ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα Αργοστολίου) στις 19-09-2013 ή σε  

οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο που θα συζητηθεί η από 20-12-2006 (ΑΒΕΜ 1121/06)  αγωγή 

της Λαµπρινής ∆ελαβέρη κ.λ.π. (συν. 9) κατά του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων  και ήδη Κεφαλονιάς, µε 

την οποία ζητείται η αναδροµική καταβολή του επιδόµατος των 176,00 € για το διάστηµα από 1-1-

2002 µέχρι 30-12-2006. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 30 ης  (κατεπείγουσας )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Κεφαλλονιάς την  14 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 181  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός παράστασης της ∆ικηγόρου του ∆ήµου ενώπιον του ∆ιοικητικού  

                Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα Αργοστολίου)         

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  14  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  37810 /13-08-2013 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 επτά   (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                             
3. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                               
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                             
7.  Αποστολάτος Γεράσιµος    
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  

 το 4ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός παράστασης της ∆ικηγόρου του ∆ήµου ενώπιον του  

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών(µεταβατική έδρα Αργοστολίου)» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής 

την εισήγηση της  

Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία έχει ως εξής: 

        Στις 19-09-2013 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών 

(µεταβατική έδρα Αργοστολίου) η από 12-12-2006   αγωγή του Ευάγγελου Καλιβωκά  κ.λ.π. (συν. 10) 

κατά του πρώην ∆ήµου Σάµης  και ήδη Κεφαλονιάς, µε την οποία ζητείται η αναδροµική καταβολή του 

επιδόµατος των 176€. 

         Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις κάθε 

µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 

ένδικων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός  και η κατάργηση δίκης. 

         Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης περί ορισµού µου κατά την  

ανωτέρω δικάσιµο ή για οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να διασφαλιστούν τα 

συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

 

 



 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να µην οριστεί δικηγόρος από τον ∆ήµο ,να δοθούν άµεσα τα 

χρήµατα στους εργαζόµενους και ψηφίζει την πρότασή του. 

 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Ορίζει την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα Αργοστολίου) στις 19-09-2013 ή σε  οποιαδήποτε µετ’ αναβολή 

δικάσιµο που θα συζητηθεί η από 12-12-2006   αγωγή του Ευάγγελου Καλιβωκά  κ.λ.π. (συν. 10) κατά 

του πρώην ∆ήµου Σάµης  και ήδη Κεφαλονιάς, µε την οποία ζητείται η αναδροµική καταβολή του 

επιδόµατος των 176,00 €. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 30 ης  (κατεπείγουσας )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Κεφαλλονιάς την  14 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   182 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικου µέσου έφεσης κατά της 237/2013 απόφασης του  

                 Ειρηνοδικείου Αργοστολίου .        

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  14  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  37810 /13-08-2013 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 επτά   (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                             
3. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                             
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                             
7.  Αποστολάτος Γεράσιµος    
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  

 το 5ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης ένδικου µέσου έφεσης κατά της 237/2013 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αργοστολίου» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της  

Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία έχει ως εξής: 

 

  Στις  11-02-2013 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η από 10-6-2012 (αρ. κατ. 

58/2012) αγωγή της εταιρίας µε την επωνυµία «Super Store Καµπίτσης»  κατά του πρώην ∆ήµου 

Ελειού-Πρόννων για καταβολή ποσού 17.442,44€  από τιµολόγια αγοράς οικοδοµικών υλικών που 

αφορούν στα έτη 2007 έως 2010. 

         Η αγωγή έγινε δεκτή µε την µε αριθ. 237/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου για το 

αιτούµενο ποσό των 17.442,44€ κατά την επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισµού και όχι µε 

την κυρία διότι κρίθηκε ότι οι συµβάσεις που καταρτίσθηκαν ήταν µη νόµιµες καθώς δεν υπήρχαν 

αποφάσεις ∆ηµάρχου,  ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ενώ τα πρωτόκολλα παραλαβής ήταν ανυπόγραφα. 

       Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση 

όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 

        Ενόψει  των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση  του 

ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης. 



 

 

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  επισηµαίνει ότι στο θέµα αυτό υπεύθυνη είναι η κάθε ∆ηµοτική Αρχή που 

εφαρµόζει την πολιτική της συναλλαγής και όχι ο επαγγελµατίας που εµπιστεύτηκε την ∆ηµοτική Αρχή η 

οποία δεν εξέδωσε τα σχετικά παραστατικά και για τον λόγο αυτό ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 
1. Την άσκηση  του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της 237/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αργοστολίου. 

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

λόγω ενδίκου µέσου της έφεσης. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 30 ης  (κατεπείγουσας )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Κεφαλλονιάς την  14 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  183  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικου µέσου έφεσης κατά της 47/2012 απόφασης του 

                      Ειρηνοδικείου Σαµαίων  .        

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  14  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  37810 /13-08-2013 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 επτά   (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                             
3. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                             
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                             
7.  Αποστολάτος Γεράσιµος    
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  

 το 6ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης ένδικου µέσου έφεσης κατά της 47/2012 απόφασης 

 του Ειρηνοδικείου Σαµαίων » Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της  

Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία έχει ως εξής: 

 

           Στις 27-09-2012 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σαµαίων η από 29-12-2010 (αρ. κατ. 

50/2010) αγωγή της εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΒΕΞ-Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρία Ξυλείας» κατά του 

πρώην ∆ήµου Ερίσου για καταβολή ποσού 2.244,16€ από τιµολόγια αγοράς ξυλείας που αφορούν στο 

έτος 2005. 

           Η αγωγή έγινε δεκτή µε την αρ. 47/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σαµαίων για το αιτούµενο 

ποσό των 2.244,16 €. 

         Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση 

όλων των ένδικων  βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων. 

          Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση του 

ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης.      

 

 



 

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι στο θέµα αυτό υπεύθυνη είναι η κάθε ∆ηµοτική Αρχή που 

εφαρµόζει την πολιτική της συναλλαγής και όχι ο επαγγελµατίας που εµπιστεύτηκε την ∆ηµοτική Αρχή η 

οποία δεν εξέδωσε τα σχετικά παραστατικά και για τον λόγο αυτό ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

3. Την άσκηση  του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της 47/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Σαµαίων.. 

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

λόγω ενδίκου µέσου της έφεσης. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 


