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∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 31 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   184 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη    και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38361 /19-08-2013 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 έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                     
                                                           
1. Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε   στο 9ο θέµα)                                        Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                     
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 9ο θέµα)                                      Σαµούρης Σπύρος                                                                                                                                                               
3. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                             
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
 

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

Προιστάµενο   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. 

 

 

 

 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1395 05/08/2013 143,91 

Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων[ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ 
142/2013 ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ] 00. 6111 7.408,54 

1409 08/08/2013 33,00 

Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων[ΕΚ∆ΟΣΗ Κ∆ ΑΠΟ 
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ]ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ.ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 00. 6111 7.375,54 

1410 08/08/2013 21,00 
Λοιπές προµήθειες  υλικά εργαλεία[ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 20. 6699 1.351,19 

1411 08/08/2013 150,00 
Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού [ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 10. 6654.00 9.850,00 

1412 08/08/2013 29,00 

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης 
και πολλαπλών εκτυπώσεων[ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 10. 6613 3.383,56 

1413 08/08/2013 39,40 

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης 
και πολλαπλών εκτυπώσεων-ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 10. 6613 3.382,96 

1414 08/08/2013 70,00 

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης 
και πολλαπλών εκτυπώσεων-ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 10. 6613  3.382,96 

1415 08/08/2013 149,01 
Λοιπές προµήθειες (υλικά εργαλεία)-ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 10. 6699 9.725,19 

1416 08/08/2013 148,29 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  
υλικού  - Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  [ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 20. 6682.02 13.933,51 

1417 08/08/2013 99,31 
Λοιπές προµήθειες (υλικά εργαλεία)[ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 10. 6699 9.725,19 

1418 08/08/2013 3,50 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ [ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛ.ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 00. 6221.00 16.653,73 

1419 08/08/2013 31,00 

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης 
και πολλαπλών εκτυπώσεων[ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 10. 6613 3.382,96 

1420 08/08/2013 26,49 
Λοιπές προµήθειες (υλικά εργαλεία/ΠΑΓΙΑ 
ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 10. 6699 9.725,19 

1421 08/08/2013 237,64 

Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ.29559 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΥ 00. 6463 2.833,72 

1422 08/08/2013 994,64 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων[ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ, ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ Χ.] 10. 6661 8.135,00 

1423 09/08/2013 86,64 
Προµήθεια λοιπού υλικού[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ] 35. 6654 132,36 

1424 09/08/2013 86,10 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )-ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 30. 7336.01 14.097,46 

1425 09/08/2013 81,68 
Προµήθεια λοιπού υλικού[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ] 35. 6654 132,36 

1426 09/08/2013 147,60 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )/ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 30. 7336.01 14.097,46 

1427 09/08/2013 123,00 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )-ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 30. 7336.01 14.097,46 

1428 09/08/2013 52,50 
Προµήθεια λοιπού υλικού/ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 35. 6654 132,36 

1429 09/08/2013 147,60 Συντήρηση παιδικών χαρών/ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 35. 7332.01 21.746,26 



ΤΚ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 

1430 09/08/2013 123,00 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )/ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 30. 7336.01 14.097,46 

1431 09/08/2013 15,84 
Προµήθεια λοιπού υλικού[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ] 35. 6654 132,36 

1432 09/08/2013 47,00 

Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, 
λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους[ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ] 35. 6693 4.913,00 

1433 09/08/2013 90,00 
Συντήρηση παιδικών χαρών[ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΤΚ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ] 35 7332.01 21.745,30 

1434 09/08/2013 327,18 
ΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
ΠΛΑΤΥ & ΜΥΡΤΟΥ 10. 6264 4.586,62 

1435 09/08/2013 40,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων[ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΥ ] & ΑΛΛΑΓΗ 
ΦΠΑ  10. 6264 4.595,82 

1436 09/08/2013 98,40 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων[ΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ 3 ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 
ΜΥΡΤΟΥ/ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ] 10. 6264 4.546,62 

1437 09/08/2013 250,00 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10. 7133 3.429,77 

1438 09/08/2013 206,00 

Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
2 ΜΗΧ/ΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ] 10. 7133 3.679,77 

1439 09/08/2013 3.444,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δικτύου 
και λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. 
Λειβαθούς (Πολιτική Προστασία)  70. 6279.03 20.556,00 

1440 10/08/2013 150,00 
Προµήθεια λοιπού υλικού [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΤΚ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ] 20. 6654.00 12.831,68 € 

1441 10/08/2013 150,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ] 20. 6654.00 12.831,68 € 
1442 10/08/2013 90,86 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ] 20. 6654.00 12.831,68 € 
1443 10/08/2013 26,17 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ] 20. 6654.00 12.831,68 € 
1444 10/08/2013 150,01 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ] 20. 6654.00 12.831,68 € 
1445 10/08/2013 150,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ] 20. 6641 23.540,92 € 
1446 10/08/2013 150,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ] 20. 6641 23.540,92 € 
1447 10/08/2013 132,84 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ] 30. 7336.01 13.944,62 € 

1449 10/08/2013 14.741,55 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δικτύου 
και λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. 
Πυλάρου (Πολιτική Προστασία)  70. 6279.06 9.258,45 € 

1450 10/08/2013 18.560,70 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δικτύου 
και λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Σάµης 
(Πολιτική Προστασία)  70. 6279.05 21,15 € 

1451 10/08/2013 3.013,50 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δικτύου 
και λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Ερίσου 
(Πολιτική Προστασία)  70. 6279.07 8.950,95 € 

1452 12/08/2013 4.624,80 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δικτύου 
και λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. 
Πυλάρου (Πολιτική Προστασία)  70. 6279.06 4.633,65 € 

1453 12/08/2013 4.950,75 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δικτύου 
και λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. 
Λειβαθούς (Πολιτική Προστασία)  70. 6279.03 1.294,20 € 

1454 12/08/2013 2.367,75 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δικτύου 
και λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. 
Λειβαθούς (Πολιτική Προστασία)  70. 6279.03 2.370,45 € 

1455 12/08/2013 4.132,80 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δικτύου 
και λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. 
Λειβαθούς (Πολιτική Προστασία)  70. 6279.03 1.294,20 € 

1456 12/08/2013 4.520,25 
Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δικτύου 
και λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. 70. 6279.03 1.294,20 € 



Λειβαθούς (Πολιτική Προστασία)  

1457 12/08/2013 2.214,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δικτύου 
και λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. 
Λειβαθούς (Πολιτική Προστασία)  70. 6279.03 1.294,20 € 

1458 12/08/2013 215,25 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΧΑΡ. 
ΚΟΥΤΑΒΑΣ] 00. 6116 757,69 € 

1472 19/08/2013 5.000,00 Μεταφορές εν γένει[ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ] 30. 6414 1.556,00 € 

1473 20/08/2013 340,66 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ρνταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 1.615,12 € 

1474 20/08/2013 4.697,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερίσου  70. 6279.14 7.303,00 € 

1475 20/08/2013 1.380,00  Προµήθεια µοκέτας για Σπήλαιο ∆ρογκαράτης  70. 6699.06 4.240,00 € 

1476 20/08/2013 3.234,90 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού - Πρόννων  70. 6279.17 3.291,80 € 

1477 20/08/2013 1.734,30 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού - Πρόννων  70. 6279.17 3.291,80 € 

1478 20/08/2013 4.870,80 
Συντήρηση -  ανακαίνιση  σπηλαίων 
∆ρογκαράτης - Μελισάνης  70. 6261.04 1.045,20 € 

1479 20/08/2013 1.463,70 

Μισθώµατα  οχηµάτων - µηχανηµάτων  για 
αντιµετώπιση καταστροφών (Πολιτική προστασία 
)  70. 6233 8.105,80 € 

1480 20/08/2013 229.065,05 

Απόδοση σε ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων  ( ∆ΟΣΗ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 00. 6737.01 

916.260,28 
€ 

1503 20/08/2013 800,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου  70. 6279.11 11.162,40 

1505 21/8/2013 128.571,47 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ)  ΜΗΝΟΣ 
ΜΑΙΟΥ 00. 6731.01 631.480,38 

1506 21/8/2013 10.646,35 

Μελέτη Αποχέτευσης Αγίας Ευφηµίας –Οριστική 
Μελέτη Αγωγού µεταφοράς λυµάτων στον ΒΙΟΚΑ 
Σάµης (1ος Λογαριασµός) 25.7412.22 4.563,42 

 

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. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις προτάσεις: 1395- από 1409 έως και 1433- από 1440 έως και 1447 – 

1458-1476-1477=1505 και 1506. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις προτάσεις  : την 1409- 1458 και όλε τις προτάσεις της απόδοσης 

Πάγιας Προκαταβολής των υπαλλήλων και των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων. 

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 31 ης  (τακτικής)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  185 / 2013 

 

 ΘΕΜΑ : Άσκηση    ανακοπής   και   χορήγηση   εντολής   παράστασης   κατά   τη συζήτηση 

αυτής.(Καρακώστα –Ντόκορου-ALPHA BANK A.E) 

                
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38361 /19-08-2013 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 έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε   στο 9ο θέµα)                                        Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                     
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 9ο θέµα)                                      Σαµούρης Σπύρος                                                                                                                                                             
3. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                           
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
 

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

το 2ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση    ανακοπής   και   χορήγηση   εντολής   παράστασης    

κατά   τη συζήτηση αυτής.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής  

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

 Την 17.07.2012 επιδόθηκαν στον δήµο µας οκτώ κατασχετήρια έγγραφα. Με τα εν λόγω 

κατασχετήρια επιβλήθηκε από τους Ηλία Καρακώστα και Σπυρίδωνα Ντόκορο κατάσχεση εις χείρας των 

ανώνυµων τραπεζικών εταιριών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, Πειραιώς, Marfin, Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Κύπρου και Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο όλων των λογαριασµών που τυχόν διατηρεί ο ∆ήµος σε αυτές για ικανοποίηση απαίτησης 

χρηµατικού ποσού 40.395,58 ευρώ. 

 Η ως άνω κατάσχεση επιβλήθηκε δυνάµει του µε αριθµό 4/30.03.2012 πρώτου (Α) εκτελεστού 

απογράφου της µε αριθµό 417/2007 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, όπως αυτή 

διορθώθηκε από την µε αριθµό 271/2011 απόφαση του ίδιου ως άνω δικαστηρίου. Για την ως άνω 

απαίτηση οι κατάσχοντες έχουν ικανοποιηθεί πλήρως και ολοσχερώς πλην όµως µέχρι και σήµερα δεν 

έχουν προβεί σε καµιά ενέργεια για την άρση της µε σχετική επιστολή τους προς τις Τράπεζες.   



          Εν όψει των ανωτέρω  και προκειµένου ο ∆ήµος να πετύχει την άρση της κατάσχεσης των 

τραπεζικών του λογαριασµών ζητάµε από την Επιτροπή Σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010 : 1)  να εγκρίνει την άσκηση ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά α) Ηλία Καρακώστα, β) 

Σπυρίδωνα Ντόκορου και γ) της ALPHA BANK A.E. ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 2) 

να χορηγήσει σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω ανακοπής είτε στην επί 

πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου 

χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση, 3) να 

χορηγήσει σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση κατά την συζήτηση της εν λόγω 

ανακοπής όποτε αυτή οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή  δικάσιµο είτε στην επί πάγια αντιµισθία 

δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και 

στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση. 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  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)  Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά α) Ηλία 

Καρακώστα, β) Σπυρίδωνα Ντόκορου και γ) της ALPHA BANK A.E. ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών,  

2) Χορηγεί   σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω ανακοπής είτε στην επί πάγια 

αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και 

στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση,  

3) Χορηγεί σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση κατά την συζήτηση της εν λόγω ανακοπής όποτε 

αυτή οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή  δικάσιµο είτε στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη 

Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν 

προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση  προκειµένου ο ∆ήµος να πετύχει την άρση της κατάσχεσης των 

τραπεζικών του λογαριασµών. 
 
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 31 ης  (τακτικής)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  186 / 2013 

 

 ΘΕΜΑ : Άσκηση    ανακοπής   και   χορήγηση   εντολής   παράστασης   κατά   τη συζήτηση 

αυτής.(Καρακώστα- Ντόκορου - EFG EUROBANK ERGASIAS A.E ) 

                
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38361 /19-08-2013 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 έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε   στο 9ο θέµα)                                        Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                     
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 9ο θέµα)                                      Σαµούρης Σπύρος                                                                                                                             
3. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
 

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

 το 3ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση    ανακοπής   και   χορήγηση   εντολής   παράστασης    

κατά   τη συζήτηση αυτής.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής  

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

 Την 17.07.2012 επιδόθηκαν στον δήµο µας οκτώ κατασχετήρια έγγραφα. Με τα εν λόγω 

κατασχετήρια επιβλήθηκε από τους Ηλία Καρακώστα και Σπυρίδωνα Ντόκορο κατάσχεση εις χείρας των 

ανώνυµων τραπεζικών εταιριών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, Πειραιώς, Marfin, Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Κύπρου και Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο όλων των λογαριασµών που τυχόν διατηρεί ο ∆ήµος σε αυτές για ικανοποίηση απαίτησης 

χρηµατικού ποσού 40.395,58 ευρώ. 

 Η ως άνω κατάσχεση επιβλήθηκε δυνάµει του µε αριθµό 4/30.03.2012 πρώτου (Α) εκτελεστού 

απογράφου της µε αριθµό 417/2007 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, όπως αυτή 

διορθώθηκε από την µε αριθµό 271/2011 απόφαση του ίδιου ως άνω δικαστηρίου. Για την ως άνω 

απαίτηση οι κατάσχοντες έχουν ικανοποιηθεί πλήρως και ολοσχερώς πλην όµως µέχρι και σήµερα δεν 

έχουν προβεί σε καµιά ενέργεια για την άρση της µε σχετική επιστολή τους προς τις Τράπεζες.   



Εν όψει των ανωτέρω  και προκειµένου ο ∆ήµος να πετύχει την άρση της κατάσχεσης των 

τραπεζικών του λογαριασµών ζητάµε από την Επιτροπή Σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010 : 1) να εγκρίνει την άσκηση ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά α)Ηλία Καρακώστα, β) 

Σπυρίδωνα Ντόκορου και γ) της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε  ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών , 2) να χορηγήσει σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω 

ανακοπής είτε στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην 

δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον 

οικονοµική επιβάρυνση, 3) να χορηγήσει σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση κατά την 

συζήτηση της εν λόγω ανακοπής όποτε αυτή οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή  δικάσιµο είτε στην επί 

πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου 

χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση. 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  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) Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά α)Ηλία Καρακώστα, 

β) Σπυρίδωνα Ντόκορου και γ) της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε  ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών. 

2) Χορηγεί   σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω ανακοπής είτε στην επί πάγια 

αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και 

στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση,  

3) Χορηγεί σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση κατά την συζήτηση της εν λόγω ανακοπής όποτε 

αυτή οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή  δικάσιµο είτε στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη 

Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν 

προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση  προκειµένου ο ∆ήµος να πετύχει την άρση της κατάσχεσης των 

τραπεζικών του λογαριασµών. 
 
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 31 ης  (τακτικής)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   187 / 2013 

 

 ΘΕΜΑ : Άσκηση    ανακοπής   και   χορήγηση   εντολής   παράστασης   κατά   τη συζήτηση 

αυτής.(Καρακώστα –Ντόκορου - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. ) 

                
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38361 /19-08-2013 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 έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε   στο 9ο θέµα)                                        Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                     
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 9ο θέµα)                                      Σαµούρης Σπύρος                                                                                                                                                               
3. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                             
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
 

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

το 4ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση    ανακοπής   και   χορήγηση   εντολής   παράστασης    

κατά   τη συζήτηση αυτής.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής  

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

 Την 17.07.2012 επιδόθηκαν στον δήµο µας οκτώ κατασχετήρια έγγραφα. Με τα εν λόγω 

κατασχετήρια επιβλήθηκε από τους Ηλία Καρακώστα και Σπυρίδωνα Ντόκορο κατάσχεση εις χείρας των 

ανώνυµων τραπεζικών εταιριών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, Πειραιώς, Marfin, Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Κύπρου και Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο όλων των λογαριασµών που τυχόν διατηρεί ο ∆ήµος σε αυτές για ικανοποίηση απαίτησης 

χρηµατικού ποσού 40.395,58 ευρώ. 

 Η ως άνω κατάσχεση επιβλήθηκε δυνάµει του µε αριθµό 4/30.03.2012 πρώτου (Α) εκτελεστού 

απογράφου της µε αριθµό 417/2007 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, όπως αυτή 

διορθώθηκε από την µε αριθµό 271/2011 απόφαση του ίδιου ως άνω δικαστηρίου. Για την ως άνω 

απαίτηση οι κατάσχοντες έχουν ικανοποιηθεί πλήρως και ολοσχερώς πλην όµως µέχρι και σήµερα δεν 

έχουν προβεί σε καµιά ενέργεια για την άρση της µε σχετική επιστολή τους προς τις Τράπεζες.   



Εν όψει των ανωτέρω  και προκειµένου ο ∆ήµος να πετύχει την άρση της κατάσχεσης των 

τραπεζικών του λογαριασµών ζητάµε από την Επιτροπή Σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010 : 1) να εγκρίνει την άσκηση ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά α) Ηλία Καρακώστα, β) 

Σπυρίδωνα Ντόκορου και γ) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών , 2) να χορηγήσει σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω ανακοπής είτε 

στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα 

Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση, 3) 

να χορηγήσει σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση κατά την συζήτηση της εν λόγω 

ανακοπής όποτε αυτή οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή  δικάσιµο είτε στην επί πάγια αντιµισθία 

δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και 

στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση. 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης 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)  Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά α)Ηλία Καρακώστα, 

β) Σπυρίδωνα Ντόκορου και γ) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών. 

2) Χορηγεί   σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω ανακοπής είτε στην επί πάγια 

αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και 

στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση,  

3) Χορηγεί σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση κατά την συζήτηση της εν λόγω ανακοπής όποτε 

αυτή οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή  δικάσιµο είτε στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη 

Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν 

προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση  προκειµένου ο ∆ήµος να πετύχει την άρση της κατάσχεσης των 

τραπεζικών του λογαριασµών. 
 
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 31 ης  (τακτικής)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   188 / 2013 

 

 ΘΕΜΑ : Άσκηση  ένδικου βοηθήµατος   ανακοπής   και   χορήγηση   εντολής   

παράστασης.(Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος. ) 

                
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38361 /19-08-2013 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 έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε   στο 9ο θέµα)                                        Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                     
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 9ο θέµα)                                      Σαµούρης Σπύρος                                                                                                                                            
3. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                          
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
 

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

το 5 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση    ένδικου βοηθήµατος ανακοπής   και   χορήγηση   εντολής   

παράστασης .» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου  

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

 Την 17.07.2012 επιδόθηκαν στον δήµο µας οκτώ κατασχετήρια έγγραφα. Με τα εν λόγω 

κατασχετήρια επιβλήθηκε από τους Ηλία Καρακώστα και Σπυρίδωνα Ντόκορο κατάσχεση εις χείρας των 

ανώνυµων τραπεζικών εταιριών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, Πειραιώς, Marfin, Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Κύπρου και Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο όλων των λογαριασµών που τυχόν διατηρεί ο ∆ήµος σε αυτές για ικανοποίηση απαίτησης 

χρηµατικού ποσού 40.395,58 ευρώ. 

 Η ως άνω κατάσχεση επιβλήθηκε δυνάµει του µε αριθµό 4/30.03.2012 πρώτου (Α) εκτελεστού 

απογράφου της µε αριθµό 417/2007 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, όπως αυτή 

διορθώθηκε από την µε αριθµό 271/2011 απόφαση του ίδιου ως άνω δικαστηρίου. Για την ως άνω 

απαίτηση οι κατάσχοντες έχουν ικανοποιηθεί πλήρως και ολοσχερώς πλην όµως µέχρι και σήµερα δεν 

έχουν προβεί σε καµιά ενέργεια για την άρση της µε σχετική επιστολή τους προς τις Τράπεζες.   



Εν όψει των ανωτέρω  και προκειµένου ο ∆ήµος να πετύχει την άρση της κατάσχεσης των 

τραπεζικών του λογαριασµών ζητάµε από την Επιτροπή Σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010  : 1) να εγκρίνει  την άσκηση ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά α) Ηλία Καρακώστα, β) 

Σπυρίδωνα Ντόκορου και γ) της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών , 2) να χορηγήσει σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω 

ανακοπής είτε στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην 

δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον 

οικονοµική επιβάρυνση, 3) να χορηγήσει σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση κατά την 

συζήτηση της εν λόγω ανακοπής όποτε αυτή οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή  δικάσιµο είτε στην επί 

πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου 

χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση. 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  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)  Εγκρίνει την άσκηση ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά α)Ηλία Καρακώστα, β) Σπυρίδωνα Ντόκορου και 

γ) της Εµπορικής  Τράπεζας της Ελλάδος ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

2) Χορηγεί   σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω ανακοπής είτε στην επί πάγια 

αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και 

στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση,  

3) Χορηγεί σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση κατά την συζήτηση της εν λόγω ανακοπής όποτε 

αυτή οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή  δικάσιµο είτε στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη 

Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν 

προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση  προκειµένου ο ∆ήµος να πετύχει την άρση της κατάσχεσης των 

τραπεζικών του λογαριασµών. 
 
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 31 ης  (τακτικής)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  189  / 2013 

 

 ΘΕΜΑ : Άσκηση  ένδικου βοηθήµατος   ανακοπής   και   χορήγηση   εντολής   παράστασης  

κατά την συζήτηση αυτής. ( Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε ως ειδική διαδόχου της ανώνυµης 

 Τραπεζικής Εταιρίας µε την επωνυµία Τράπεζα Κύπρου  ) 

                
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38361 /19-08-2013 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                                                                                 Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                           
3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                    
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
7.  Αποστολάτος Γεράσιµος    
 

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

το 6ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση    ένδικου βοηθήµατος ανακοπής   και   χορήγηση   εντολής   

παράστασης .» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου  

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

Την 17.07.2012 επιδόθηκαν στον δήµο µας οκτώ κατασχετήρια έγγραφα. Με τα εν λόγω 

κατασχετήρια επιβλήθηκε από τους Ηλία Καρακώστα και Σπυρίδωνα Ντόκορο κατάσχεση εις χείρας των 

ανώνυµων τραπεζικών εταιριών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, Πειραιώς, Marfin, Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Κύπρου και Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο όλων των λογαριασµών που τυχόν διατηρεί ο ∆ήµος σε αυτές για ικανοποίηση απαίτησης 

χρηµατικού ποσού 40.395,58 ευρώ. 

 Η ως άνω κατάσχεση επιβλήθηκε δυνάµει του µε αριθµό 4/30.03.2012 πρώτου (Α) εκτελεστού 

απογράφου της µε αριθµό 417/2007 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, όπως αυτή 

διορθώθηκε από την µε αριθµό 271/2011 απόφαση του ίδιου ως άνω δικαστηρίου. Για την ως άνω 



απαίτηση οι κατάσχοντες έχουν ικανοποιηθεί πλήρως και ολοσχερώς πλην όµως µέχρι και σήµερα δεν 

έχουν προβεί σε καµιά ενέργεια για την άρση της µε σχετική επιστολή τους προς τις Τράπεζες.   

Εν όψει των ανωτέρω  και προκειµένου ο ∆ήµος να πετύχει την άρση της κατάσχεσης των 

τραπεζικών του λογαριασµών ζητάµε από την Επιτροπή Σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010 : 1) να εγκρίνει την άσκηση ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά α) Ηλία Καρακώστα, β) 

Σπυρίδωνα Ντόκορου και γ) της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως ειδική διαδόχου της ανώνυµης Τραπεζικής 

Εταιρίας µε την επωνυµία Τράπεζα Κύπρου  ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών , 2) να 

χορηγήσει σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω ανακοπής είτε στην επί πάγια 

αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου 

χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση, 3) να 

χορηγήσει σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση κατά την συζήτηση της εν λόγω 

ανακοπής όποτε αυτή οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή  δικάσιµο είτε στην επί πάγια αντιµισθία 

δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και 

στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση. 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης 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)  Εγκρίνει την άσκηση του ένδικού βοηθήµατος της ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά α)Ηλία Καρακώστα, 

β) Σπυρίδωνα Ντόκορου και γ) της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως ειδική διαδόχου της ανώνυµης Τραπεζικής 

Εταιρίας µε την επωνυµία Τράπεζα Κύπρου  ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

2) Χορηγεί   σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω ανακοπής είτε στην επί πάγια 

αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και 

στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση,  

3) Χορηγεί σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση κατά την συζήτηση της εν λόγω ανακοπής όποτε 

αυτή οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή  δικάσιµο είτε στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη 

Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν 

προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση  προκειµένου ο ∆ήµος να πετύχει την άρση της κατάσχεσης των 

τραπεζικών του λογαριασµών. 
 
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 31 ης  (τακτικής)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   190  / 2013 

 

 ΘΕΜΑ : Άσκηση  ένδικου βοηθήµατος   ανακοπής   και   χορήγηση   εντολής   παράστασης κατά την 

συζήτηση αυτής. ( Τράπεζας Πειραιώς ) 

                
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38361 /19-08-2013 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 έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                     
                                                           
1. Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε   στο 9ο θέµα)                                        Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                     
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 9ο θέµα)                                      Σαµούρης Σπύρος                                                                                   
3. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                 
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
 

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

το 7 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση    ένδικου βοηθήµατος ανακοπής   και   χορήγηση    

εντολής   παράστασης .» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής 

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

Την 17.07.2012 επιδόθηκαν στον δήµο µας οκτώ κατασχετήρια έγγραφα. Με τα εν λόγω 

κατασχετήρια επιβλήθηκε από τους Ηλία Καρακώστα και Σπυρίδωνα Ντόκορο κατάσχεση εις χείρας των 

ανώνυµων τραπεζικών εταιριών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, Πειραιώς, Marfin, Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Κύπρου και Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο όλων των λογαριασµών που τυχόν διατηρεί ο ∆ήµος σε αυτές για ικανοποίηση απαίτησης 

χρηµατικού ποσού 40.395,58 ευρώ. 

 Η ως άνω κατάσχεση επιβλήθηκε δυνάµει του µε αριθµό 4/30.03.2012 πρώτου (Α) εκτελεστού 

απογράφου της µε αριθµό 417/2007 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, όπως αυτή 

διορθώθηκε από την µε αριθµό 271/2011 απόφαση του ίδιου ως άνω δικαστηρίου. Για την ως άνω 

απαίτηση οι κατάσχοντες έχουν ικανοποιηθεί πλήρως και ολοσχερώς πλην όµως µέχρι και σήµερα δεν 

έχουν προβεί σε καµιά ενέργεια για την άρση της µε σχετική επιστολή τους προς τις Τράπεζες.   



Εν όψει των ανωτέρω  και προκειµένου ο ∆ήµος να πετύχει την άρση της κατάσχεσης των 

τραπεζικών του λογαριασµών ζητάµε από την Επιτροπή Σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010 1) να εγκρίνει την άσκηση ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά α) Ηλία Καρακώστα, β) 

Σπυρίδωνα Ντόκορου και γ) της Τράπεζας Πειραιώς, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 2) 

να χορηγήσει σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω ανακοπής είτε στην επί 

πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου 

χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση, 3) να 

χορηγήσει σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση κατά την συζήτηση της εν λόγω 

ανακοπής όποτε αυτή οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή  δικάσιµο είτε στην επί πάγια αντιµισθία 

δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και 

στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση. 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης 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)  Eγκρίνει την άσκηση του ένδικού βοηθήµατος της ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά α)Ηλία Καρακώστα, 

β) Σπυρίδωνα Ντόκορου και γ) της Τράπεζας Πειραιώς , ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

2) Χορηγεί   σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω ανακοπής είτε στην επί πάγια 

αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και 

στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση,  

3) Χορηγεί σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την παράσταση κατά την συζήτηση της εν λόγω ανακοπής όποτε 

αυτή οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή  δικάσιµο είτε στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη 

Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρος Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν 

προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση  προκειµένου ο ∆ήµος να πετύχει την άρση της κατάσχεσης των 

τραπεζικών του λογαριασµών. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 

                                                                            Α∆Α: ΒΛΩ2ΩΕ5-ΝΦ5          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 31 ης  (τακτικής)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  191 / 2013 

 

 ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για επίδοση της 52/2013 απόφ. Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.  

  

                
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38361 /19-08-2013 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 έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                         
                                                           
1. Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε   στο 9ο θέµα)                                        Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                     
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 9ο θέµα)                                      Σαµούρης Σπύρος                                                                                       
3. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος                                                     
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
 

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

το 8 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή για επίδοση της 52/2013 απόφ. 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση 

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

 
 Στις 29.01.2013 µετά από διακοπή συζητήθηκε ενώπιον της κας. Εισηγήτριας του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 10.11.2011 και µε αριθµό κατάθεσης 203/2011 αγωγή του Γερασίµου 

Χαριτάτου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Με την εν λόγω αγωγή ο κ. Χαριτάτος ζητούσε να του 

καταβληθεί νοµιµότοκα, συνολικά το χρηµατικό ποσό των 122.214,50 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορούσε : 

α) οφειλές του πρώην ∆ήµου Ερίσου χρηµατικού ποσού 117.214,50 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. και β) ηθική βλάβη χρηµατικού ποσού 5.000 ευρώ. 

 Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 52/2013 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας µε την οποία απορρίφθηκε η µε αριθµό 203/2011 αγωγή του κ. Χαριτάτου. 



 Προκειµένου να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες ο κ. Χαριτάτος σας παρακαλούµε 

όπως ορίσετε ∆ικαστικό Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας για να επιδώσει νόµιµα την µε 

αριθµό 52/2013 απόφαση. 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης 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.  Ορίζει την δικαστική  επιµελήτρια   του  Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας   κ. Αριστέα Βικάτου      για την 

επίδοση της  µε αριθµό 52/2013 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στον κ. 

Γεράσιµο Χαριτάτο. 

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

υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 
 

                                                                        Α∆Α:   ΒΛΩ2ΩΕ5-ΛΧΑ             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 31 ης  (τακτικής)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     192  / 2013 
 
 ΘΕΜΑ : Οφειλές από µίσθωση καταστήµατος Αγίου Θωµά Καραβάδου. 
 

  

 Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 

συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή ,  

ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38361 /19-08-2013 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 έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε   στο 9ο θέµα)                                        Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                     
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 9ο θέµα)                                      Σαµούρης Σπύρος                                                                                                                                                                        
3. Αποστολάτος Γεράσιµος  (αποχώρησε  )                                                 Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 9ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Μίσθωση καταστήµατος Αγίου Θωµά Καραβάδου.» Έθεσε υπόψη της 
Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η 
οποία έχει ως εξής: 
 
         ∆υνάµει του µε αριθ. πρωτ. 4045/29-05-2008 ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης ο πρώην 

∆ήµος Λειβαθούς είχε εκµισθώσει στον κ. Απόστολο Ζαχιώτη ένα ισόγειο κατάστηµα στον Άγιο Θωµά 

Καραβάδου για χρήση αναψυκτηρίου –µπαρ -ψησταριάς. Ο συµβατικός χρόνος της ως άνω µίσθωσης  

έχει λήξει από τις 30-12-2010.    

      Κατόπιν προφορικής ενηµέρωσης από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου και δυνάµει του 

από 28-06-2013 πίνακα χρεών του Προϊσταµένου Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας τέθηκε υπόψη µας 

ότι ο ανωτέρω µισθωτής µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία οφείλει στο ∆ήµο Κεφαλονιάς ποσό 50.360,56 

ευρώ από τη χρήση του µισθίου ακινήτου. Με το µε αριθ. πρωτ. 36123/05-08-2013 έγγραφο της 

Νοµικής Υπηρεσίας ζητήθηκε από τη ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς να µας βεβαιώσει αν γίνεται χρήση 

του εν λόγω ακινήτου από το µισθωτή οπότε και µε το ταυτάριθµο ως άνω αρ. πρωτ. έγγραφο µας 

βεβαίωσε ότι λειτουργεί κανονικά.  Ο κ. Ζαχιώτης τόσο κατά το έτος 2010 όσο και κατά το έτος 2011 είχε 

υποβάλλει αίτηση, ζητώντας να συµψηφισθούν οι οφειλές του µε δαπάνες που ισχυρίζεται ότι εκτέλεσε 

στο µίσθιο κατάστηµα χωρίς να έχει λάβει προς τούτο σχετικές άδειες και χωρίς να προσκοµίζει νόµιµα 



παραστατικά. Για κάποιες δε από αυτές τίθεται θέµα νοµιµότητας των υπό εκτέλεση εργασιών (π.χ. 

σκάψιµο µε κοµπρεσέρ και τσιµέντο στο δρόµο) ενώ κάποιες άλλες δεν αφορούν τη λειτουργία του 

µισθίου καταστήµατος (π.χ. καθάρισµα παραλίας από πέτρες, ξεβούλωµα αποχετεύσεων, καθαρισµός 

δρόµου που οδηγεί στην παραλία κλπ). 

     Ενόψει των ανωτέρω η διαδικασία για την είσπραξη των οφειλοµένων θα πρέπει να γίνει από 

την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων 

Εσόδων. 

     Εφόσον επιθυµείτε παράλληλα και την απόδοση του µισθίου παρακαλείται η Οικονοµική 

Επιτροπή ως κατά νόµο αρµόδια (άρθρο 72 Ν. 3852/2010)  να µου χορηγήσει µε απόφαση της σχετική 

εντολή.   

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ της διαδικασίας για τους παρακάτω λόγους: 

α) το µισθωτήριο του εν λόγω καταστήµατος έχει λήξη από τις 30-12-2010 . 

β) υπάρχει ήδη οφειλή ποσού 50.360,56 € . 

γ) ο µισθωτής είχε υποβάλλει αιτήσεις  το 2010 και το 2011 χωρίς να έχουν  εξεταστεί από το αρµόδια 

συλλογικά  όργανα . 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Για την περίπτωση αυτή , ο επαγγελµατίας  µπορεί για 

δικούς του λόγους να µην πληρώνει για πέντε χρόνια ένα µίσθωµα για το οποίο έχει συµφωνήσει , δεν 

µπορεί όµως ο ∆ήµος να µην έχει εντοπίσει την περίπτωση εδώ και πέντε χρόνια. 

Εµείς εξετάζουµε την ευθύνη του ∆ήµου που ενώ οι αιτήσεις έχουν κατατεθεί από το 2010 και το 2011 

όπως προκύπτει δεν έχουν απαντηθεί , άρα δεν έχει ασχοληθεί η υπηρεσία και η ∆ηµοτική Αρχή 

σιωπηρά έχει συναινέσει στην διαιώνιση αυτής της κατάστασης. Επειδή δεν ξέρουµε περισσότερα 

στοιχεία και επειδή ενώ η οφειλή αυτή έχει βεβαιωθεί στην ∆.Ο.Υ ,δεν έχει έλθει στην Οικονοµική 

Επιτροπή για να πάρουµε µέτρα  ενώ  από τα ερωτήµατα που κάναµε δεν δόθηκαν διευκρινήσεις , η 

πρότασή µας είναι να επανέλθει το ζήτηµα αφού προσκοµισθούν όλα τα στοιχεία από του αρµόδιους 

υπαλλήλους γιατί το ποσό είναι µεγάλο και πιστεύουµε ότι έγινε µε την ανοχή της ∆ηµοτικής Αρχής και 

ψηφίζουµε την πρότασή µας. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω:Να ερευνήσει η Οικονοµική Υπηρεσία αν όντως 

υπάρχει απάντηση η όχι στο αίτηµα του κ. Απόστολο Ζαχιώτη και αν δεν υπάρχει απάντηση να 

απαντηθεί το συντοµότερο δυνατόν. 

Ανεξάρτητα όµως από αυτό επειδή εγώ έχω αναλάβει το 2013 και δεν γνωρίζω τι έγινε το προηγούµενο 

διάστηµα καθώς η οφειλή είναι µεγάλη προτείνω: α) να κινηθεί άµεσα η διαδικασία για την είσπραξη των 

οφειλοµένων από την ∆/νση των Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

β) να δοθεί εντολή στη  Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 

την απόδοση του µισθίου. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
   
Κατά την ψηφοφορία την πρόταση του Προέδρου ψηφίζει ο κ. Ευάγγελος  Θεοφιλάτος . 

Ο κ. Ζαπάντης ΑΠΕΧΕΙ και ο κ. Γκισγκίνης ψηφίζει την πρότασή του. 

 Με την διπλή ψήφο του Προέδρου : 

 

 

 

 



 

 
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 

1. Να κινηθεί ΑΜΕΣΑ  η διαδικασία για την είσπραξη των οφειλοµένων από την ∆/νση Οικονοµικών 

Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 

2. Χορηγεί εντολή στην   Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου να προβεί  

στις απαραίτητες ενέργειες για την απόδοση του µισθίου .   

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 31 ης  (τακτικής)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    193   / 2013 

 

 ΘΕΜΑ : Εισήγηση επί της 173/2013 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

  

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 

συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή ,  

ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38361 /19-08-2013 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 έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε   στο 9ο θέµα)                                        Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                     
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 9ο θέµα)                                      Σαµούρης Σπύρος                                                                                                                                                                           
3. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                          
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 
10 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση επί της 173/2013 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.» 
Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης 
Χριστοφοράτου η οποία έχει ως εξής: 
 

Την 10η/07/2013 µας κοινοποιήθηκε η µε αριθµό 13090/1198/05.07.2013 απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.  Με την ως άνω 

απόφαση ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και 

Ιονίου ανακάλεσε τις µε αριθµούς 10033/1325/02.10.2012, 2717/205/06.03.2013, 3276/263/12.03.2013, 

7974/627/20.05.2013, 9523/832/05.06.2013 και 10925/936/27.06.2013 αποφάσεις του µε τις οποίες είχε 

ήδη προβεί σε υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας των µε αριθµ. 179/2012, 21/2013, 26/2013, 83/2013, 

109/2013 και 134/2013 αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς αντίστοιχα.  

Της εν λόγω απόφασης άλλωστε ως Νοµική Υπηρεσία είχαµε λάβει γνώση στις 09.07.2013 οπότε και 

αυθηµερόν µε το µε αριθµό 30644/09.07.2013 έγγραφό µας ζητήσαµε από την Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου να µας αποστείλει στοιχεία του φάκελου, 

προκειµένου και εφόσον λάβουµε σχετική εντολή από το αρµόδιο όργανο να προβούµε σε περαιτέρω 

ενέργειες ήτοι προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 για την 

ακύρωση της εν λόγω απόφασης.  Εν συνεχεία µε το µε αριθµό 13475/1222/23.07.2013 έγγραφό της η 



Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, το οποίο παραλήφθηκε από τον 

δήµο στις 25.07.2013, µας χορηγήθηκαν οι από 02.07.2013 και 04.07.2013 αιτήσεις - αναφορές δηµότη, 

οι οποίες προκάλεσαν την έκδοση της εν λόγω πράξης. 

 Στις 05.08.2013 µας κοινοποιήθηκε η µε αριθµό 173/2013 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής µε την οποία : α) ανακλήθηκαν οι µε αριθµό 179/2012, 21/2013, 26/2013, 83/2013, 109/2013 

και 134/2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατόπιν της υπ’ αριθµό 

13090/1198/05.07.2013 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και β) 

ζητήθηκε από την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου να εξετάσει τη δυνατότητα κατάθεσης προσφυγής κατά 

της ανωτέρω απόφασης του Γενικού Γραµµατέα. 

 Επί του (β) αιτήµατος λεκτέα τα ακόλουθα :  

Κατά της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοπονήσσου 

∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου κατόπιν µελέτης  των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 

λόγοι άσκησης διοικητικής προσφυγής, το οποίο άλλωστε συνάγεται και από το υπ’ αριθµ. : 

35363/31.07.2013 έγγραφο της επί παγία αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου προς την Οικονοµική 

Επιτροπή το όποιο αποτελεί ένα σώµα µε την µε αριθµό 173/2013 απόφασή Σας.  Συγκεκριµένα 

βάσιµοι λόγοι θα µπορούσαν να προταθούν οι κάτωθι :  

α) Το γεγονός ότι οι ανακληθείσες αποφάσεις είχαν αποσταλεί για  υποχρεωτικό έλεγχο 

νοµιµότητας στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και είχαν κριθεί νόµιµες.  

Περαιτέρω ο αυτεπάγγελτος έλεγχος νοµιµότητας στον οποίο προέβη εκ των υστέρων ο Γενικός 

Γραµµατέας κατόπιν αναφορών – καταγγελιών δηµότη αφορά κυρίως αποφάσεις οι οποίες δεν 

περιέρχονται στην αντίληψή του διότι δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας. 

β) Πάροδος της αποκλειστικής προθεσµίας για την λήψη απόφασης από τον Γενικό Γραµµατέα 

της Αποκεντρωµένης. Ειδικότερα οι προθεσµίες οι οποίες ορίζονται από τον νόµο για την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων του Γενικού Γραµµατέα προκειµένου αυτός να προβεί σε υποχρεωτικό ή αυτεπάγγελτο 

έλεγχο των πράξεων των µονοµελών και συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης είναι αποκλειστικές – 

ανατρεπτικές και ορίζονται σε τριάντα (30) ηµέρες για τον υποχρεωτικό έλεγχο και δύο (2)µήνες για τον 

αυτεπάγγελτο.  Η πάροδος των ως άνω προθεσµιών συνεπάγεται την απώλεια της αρµοδιότητας του 

Γενικού Γραµµατέα για τον εν λόγω έλεγχο. 

3) Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας καθώς δεν τηρήθηκε το άρθρο 6 του ν. 

2690/1999 ήτοι πριν την έκδοση της δυσµενούς πράξης από τον Γενικό Γραµµατέα δεν ασκήθηκε το 

συνταγµατικά προβλεπόµενο δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης και δεν ζητήθηκαν οι απόψεις του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

4) Έλλειψη ειδικής, σαφούς και επαρκούς αιτιολογίας της πράξης του Γενικού Γραµµατέα διότι 

δεν αναφέρεται µε σαφήνεια και ειδικά για ποιόν ακριβώς λόγο ανακαλείται κάθε εγκριτική πράξη του. 

 Ωστόσο η προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 

δύναται να ασκηθεί από φυσικό ή νοµικό πρόσωπό εφόσον αυτό έχει έννοµο συµφέρον το οποίο θα 

πρέπει να είναι άµεσο (δηλ. την βλάβη να υφίσταται ο ίδιος ο προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο, µε 

το οποίο αυτός συνδέεται µε ορισµένη σχέση π.χ σύζυγος) , προσωπικό (δηλ. να υπάρχει ειδικός 

δεσµός του προσφεύγοντος µε την προσβαλλόµενη πράξη, η οποία θίγει συγκεκριµένη νοµική ή 

πραγµατική κατάσταση που τον αφορά) και ενεστώς (δηλ.  να υφίσταται συγχρόνως κατά το χρόνο 

λήψης της απόφασης από τον ΟΤΑ, κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής και κατά το χρόνο 

εξέτασης της προσφυγής). 

 Εν προκειµένω και επειδή µε την µε αριθµό 173/2013 απόφαση Σας έχετε προβεί σε αποδοχή 

της πράξης του Γενικού Γραµµατέα µε την ανάκληση των αποφάσεων Σας κατά συνέπεια δεν 

καθίσταται νοµικά δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής κατά της απόφασης 



του Γ.Γ. διότι εκλείπει η βασική προϋπόθεση της ύπαρξης   του έννοµου συµφέροντος αφού 

αυτό κατά τον χρόνο άσκησης της προσφυγής και τον χρόνο συζήτησης αυτής δεν θα είναι 

ενεστώς. 

 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει τα παρακάτω:∆εν συµφώνησα και δεν ψήφισα για την ανάκληση των 

αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής . 

Η ανάκληση των αποφάσεων έγινε βιαστικά και χωρίς να ληφθεί υπόψη η εισήγηση της Νοµικής 

Υπηρεσίας. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να έχουν ανακληθεί οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ,αλλά 

έπρεπε η ∆ηµοτική Αρχή να έχει προσβάλλει την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σύµφωνα µε τα επιχειρήµατα που είχε εκθέσει η Νοµική Υπηρεσία και 

ψηφίζω την πρότασή µου. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει η εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας να διαβιβαστεί προς ενηµέρωση 

στη Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου και Ιονίων.  

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Η Εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας επί της 173/2013 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την 

ανάκληση  των  179/2012, 21/2013, 26/2013, 83,2013,109/2013 και 134/2013 αποφάσεων  της Οικονοµικής 

Επιτροπής   σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 13090/1198- 5.07.2013 απόφαση του Ε.Γ.Γ Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου  να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου  . 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                   Α∆Α: ΒΛΩ2ΩΕ5-ΠΛΡ                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 31 ης  (τακτικής)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  22 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   194    / 2013 

 

 ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για επίδοση της 66/2013 απόφ. Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.  

  

                
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Αυγούστου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38361 /19-08-2013 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 έξι    (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γαλάτης Άγγελος  (αποχώρησε   στο 9ο θέµα)                                        Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                     
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 9ο θέµα)                                      Σαµούρης Σπύρος                                                                                                                                                      
3. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                    
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
 

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

το 11ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή για επίδοση της 66/2013 απόφ. 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση 

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

 

        Στις 26-02-2013 συζητήθηκε  ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  η από  24-10-

2011 (αρ. κατ. 194/2011) αγωγή του Παναγή Ζαµπέλη κατά του πρώην ∆ήµου Ερίσου, για καταβολή 

ποσού 54.000 €  πλέον τόκων υπερηµερίας  από εργασίες που φέρεται ότι είχε εκτελέσει στον πρώην 

∆ήµο Ερίσου κατά το  έτος 2006. Όλα τα αναφερόµενα στην αγωγή τιµολόγια δεν  συνοδεύονταν από 

κανένα απολύτως δικαιολογητικό.  Το Μονοµελές Πρωτοδικείο απέρριψε την αγωγή θεωρώντας τις 

αναφερόµενες εργασίες ως µη γενόµενες λόγω έλλειψης έγκυρης διαδικασίας.    

       Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 

προκειµένου να διενεργήσει την επίδοση της µε αριθ. 66/2013 απόφασης στον ενάγοντα  για να λάβει 

γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες.  

 
 



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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης 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.  Ορίζει την δικαστική επιµελήτρια   του  Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας   κ.   Αιµιλία Γιαννοπούλου       

προκειµένου να διενεργήσει την επίδοση της µε αριθ. 66/2013 απόφασης του Μονοµελούς  

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στον ενάγοντα  για να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες. 

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

υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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


