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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 22 ης  (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ) συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής την 18 η Ιουλίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 144 / 2012 
              

ΘΕΜΑ :  «Έγκριση άσκησης ένδικου µέσου ανακοπής  και ορισµός 
πληρεξούσιου δικηγόρου και δικαστικών επιµελητών» 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 18 η   Ιουλίου  του έτους 2012 , ηµέρα Τετάρτη   και ώρα 
12.00 το πρωί    , συνήλθε σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ.    30321 /18-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                    
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                      
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                          Ζαπάντης Ανδρέας                                                    
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
   

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , θέτει υπόψη της Επιτροπής το µοναδικό 
θέµα ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση άσκησης ένδικου ανακοπής  µέσου και 
ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου και δικαστικών επιµελητών» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω: 

 
Στις 17-7-2012, ηµέρα Τρίτη, περιήλθαν τα µε αριθµό πρωτοκόλλου 

30208, 30211, 30212, 30231, 30232, 30213, 30228, 30229, 30230 κατασχετήρια 
(εις χείρας τρίτου) λογαριασµών του ∆ήµου σε αντίστοιχες τράπεζες από τους κ.  
Ηλία Καρακώστα και  Σπυρίδωνα Ντόκορου. 

Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει ∆ικηγόρο για να προβεί 
στην άσκηση ένδικων µέσων («ανακοπή») δεδοµένου ότι : Α) οι παρακάτω 
αναλυτικά αναφερόµενοι λογαριασµοί εξυπηρετούν κατά το πλείστον ειδικούς 
σκοπούς και αναλυτικά. 



Οι λογαριασµοί στην Εθνική Τράπεζα, περιέχουν ειδικευµένες χρηµατοδοτήσεις 
από προγράµµατα έργων ΘΗΣΕΑΣ, ΣΑΤΑ, προνοιακών επιδοµάτων, ΚΑΠ, 
δεσµεύσεις εγγυητικών και λοιπές ειδικευµένες επιχορηγήσεις (σχολικοί 
τροχονόµοι, λειτουργικές δαπάνες σχολείων κλπ.) 
 Στην Εµπορική τράπεζα το υπάρχον ποσό   καλύπτει εγγύηση 5.000,00€ 
και το υπόλοιπο είναι καταθέσεις από τη ∆ηµοτική ενότητα Πυλάρου εσόδων 
ενοικίων και ύδρευσης. 
 Στο HELLENIC POSTBANK το υπάρχον ποσό  είναι εισπράξεις κυρίως 
υποκαταστηµάτων Μελισσάνης – ∆ρογκαράτης – Μύρτου – αγκυροβολίου Αγίας 
Ευφηµίας. 
  Στην τράπεζα Κύπρου οι λογαριασµοί του ∆ήµου είναι αποκλειστικά για τη 
µισθοδοσία του προσωπικού. 

Στην ALPHA BANK οι λογαριασµοί του ∆ήµου είναι για τη µισθοδοσία του 
προσωπικού ενώ περιέχουν και ποσό ειδικευµένης επιχορήγηση για έργο του 
ΕΕΠΕΡΑΑ. 
 Στην τράπεζα Πειραιώς το υπάρχον ποσό αποτελεί µερίσµατα µετοχών. 

Στην τράπεζα EUROBANK το συνολικό ποσό εξυπηρετεί το ∆άνειο του 
πρώην ∆ήµου Παλικής µε έσοδα από τις εκκαθαρίσεις της ∆ΕΗ. 

Τέλος στην Αγροτική Τράπεζα και στην MARFIN  ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ο 
∆ήµος Κεφαλλονιάς δεν έχει λογαριασµό. 

Β) Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου είναι πολύ δύσκολη και δεν µπορεί 
να ανταποκριθεί άµεσα στην  πληρωµή  των παραπάνω δικαιούχων. 
     
Επειδή η Νοµική Σύµβουλος του ∆ήµου µας δεν µπορεί να αναλάβει την υπόθεση 
γιατί  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ σε όλες τις παραπάνω ανακοπές στο ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Πατρών : 

Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή  να αποφασίσει για :  
1. Την   άσκηση  του ένδικου µέσου της ανακοπής κατά της εκτέλεσης των  
κατασχέσεων.  
2. Τον  ορισµό   πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση του ένδικου µέσου της 
ανακοπής κατά της εκτέλεσης της κατάσχεσης και αίτησης αναστολής της 
εκτέλεσης µέχρι την εκδίκαση της ανακοπής , 
3. Τον ορισµό δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Πατρών για την διενέργεια 
της επίδοσης των εγγράφων που θα προκύψουν. 
4 Τον ορισµό δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών , για την  διενέργεια 
της επίδοσης των εγγράφων που θα προκύψουν. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  

O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι µε αφορµή την συγκεκριµένη περίπτωση 

αναδεικνύεται άλλη µια φορά το σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα του ∆ήµου λόγω 

της κρατικής υποχρηµατοδότησης και επαναλαµβάνει ότι η ∆ηµοτική Αρχή έχει 

µεγάλη ευθύνη εφόσον δεν διεκδικεί τα έσοδα που της ανήκουν για την σωστή 

λειτουργία του ∆ήµου και δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση για να ξεµπλοκάρουν   

οι τραπεζικοί λογαριασµοί του ∆ήµου. 

 και αφού είδε τις διατάξεις : 

1. την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 

2. του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 

3. την ΚΥΑ Αρ. Πρωτ.: 1117864/2297/ A0012/2007 (ΠΟΛ 1146)   

     4.   την KYA 2/54638/0022/13.08.2008 (ΦΕΚ 1716/26.08.2008 τεύχος Β΄) 
 



 

        
 
 
                                               ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
 
 1. Την   άσκηση  του ένδικου µέσου της ανακοπής κατά της εκτέλεσης των  
κατασχέσεων.  
2. Ορίζει  τον κ. ∆ηµήτριο Γιαννακό , δικηγόρο Πατρών , ως  πληρεξούσιο 
δικηγόρο του ∆ήµου  να προβεί  στην άσκηση του ένδικου µέσου της ανακοπής 
κατά της εκτέλεσης της κατάσχεσης και αίτησης αναστολής της εκτέλεσης µέχρι 
την εκδίκαση της ανακοπής στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών. 
3. Ορίζει τον κ. ∆ηµήτριο Σπηλιοτόπουλο  δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου 
Πατρών για την επίδοση των εγγράφων που θα προκύψουν. 
4 Ορίζει την κ. Ευαγγελία Αποστολοπούλου δικαστική  επιµελήτρια  του 
Πρωτοδικείου Αθηνών για την επίδοση  των εγγράφων που θα προκύψουν. 
5. Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει µε βάση τις 
νόµιµες δικηγορικές αµοιβές, όπως προσδιορίζονται από την προαναφερόµενη 
ισχύουσα ΚΥΑ. 
6. Ο καθορισµός της αµοιβής των δικαστικών επιµελητών θα γίνει σύµφωνα µε  
την  KYA 2/54638/0022/13.08.2008 (ΦΕΚ 1716/26.08.2008 τεύχος Β΄) 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


