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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               

 
                                               ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 
 της  32ης  (κατεπείγουσας  ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  29  η  Σεπτεµβρiου  2016 του  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  29  η   Σεπτεµβρίου    του έτους 2016, ηµέρα   Πέµπτη       και ώρα 10 :00 το πρωί   
, συνήλθε σε    κατεπείγουσα  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  33068/29 -09-2016 έγγραφη πρόσκληση της  
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 
                                                                                                                              ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                     
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                          
2. Ιωάννης  Λυκούδης                                                                                            Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                 
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4.Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                                                                                             
5.  Ανουσάκης Νικόλαος   
6 .Ηλίας Κουρκουµέλης 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ανέφερε στα Μέλη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  

Με τον  αριθ. πρωτ. 33068/29-09-2016  σας απεστάλη    έγγραφη πρόσκληση για  κατεπείγουσα 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής σήµερα τις 29-09-2016   για την συζήτηση του 
µοναδικού θέµατος: 
 
Παραίτηση από το δικόγραφο της από 23-11-2015 ανακοπής κατά Σταύρου Καρούσου. (Το θέµα κρίνεται 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ διότι έχει προσδιοριστεί η ηµεροµηνία συζήτησης   τις 4-10-2016 ). 

 
Καλείστε να συµφωνήσετε για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης και  την συζήτηση του εν λόγω 
θέµατος . 
Τα Μέλη της Επιτροπής  µετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ  αποφασίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της 
πρόσκλησης και της   συνεδρίασης στο σύνολό της. (Σοφία Γαρµπή - Ιωάννης  Λυκούδης-  Αλυσανδράτος 

Σταύρος Γεράσιµος -  Γκισγκίνης Νικόλαος - Ηλίας Κουρκουµέλης  και  Ανουσάκης Νικόλαος).                                                                                                                                                                                                          
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   253  / 2016                                                                      Α∆Α: ΩΛΑΕΩΕ5-Β51 
ΘΕΜΑ : Παραίτηση από το δικόγραφο της από 23-11-2015 ανακοπής κατά Σταύρου Καρούσου.  
 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ,  δίνει τον λόγο  στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  
Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη  το µοναδικό  θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Παραίτηση από το 
δικόγραφο της από 23-11-2015 ανακοπής κατά Σταύρου Καρούσου». θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε 
αριθ. πρωτ. 32755 27-09-2016 εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
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Στις 13 Νοεµβρίου 2015  κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας από 4-11-2015 κατασχετήριο εις χείρας 

της ∆ΕΗ ΑΕ ως τρίτης από τον κ. Σταύρο Καρούσο για ικανοποίηση ποσού 26.893,73 ευρώ από 
απαιτήσεις του κατάσχοντος προερχόµενες από τους πρώην ∆ήµους Αργοστολίου και Πυλαρέων.  

Κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης ο ∆ήµος άσκησε την από 23-11-2015 (αρ. 
κατ. 7393/2015) ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η  συζήτηση  της  οποίας  προσδιορίστηκε 
για  τις 4-10-2016 και αντίγραφο της οποίας επιδόθηκε νόµιµα στον αντίδικο στις 23 Νοεµβρίου 2015.    

Ακολούθως ο αντίδικος κοινοποίησε στο ∆ήµο µας το από 23-11-2015 νέο κατασχετήριο εις 
χείρας της ∆ΕΗ ΑΕ ως τρίτης για το ίδιο ως άνω ποσό καθώς και για την ίδια ως άνω αιτία, µε το οποίο 
όπως δηλώνει στο περιεχόµενο αυτού παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από το δικαίωµα της από 4-11-
2015 κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και τις εξ αυτής συνέπειες.  Κατά της ως άνω εκτέλεσης ο ∆ήµος έχει 
ασκήσει την από 7-12-2015 (αρ. κατ. 7782/2015) ανακοπή για την οποία χρόνος συζήτησης έχει οριστεί η 
25η Οκτωβρίου 2016.  

Ενόψει των ανωτέρω και λόγω της ρητής παραίτησης του αντιδίκου από την από 4-11-2015 
κατάσχεση εις χείρας τρίτου είναι άνευ αντικειµένου η συζήτηση της από 23-11-2015 (αρ. κατ. 7393/2015) 
ανακοπής του ∆ήµου που έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 4-10-2016. 

Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει την παραίτηση του ∆ήµου 
από δικόγραφο της ως άνω ανακοπής και να εξουσιοδοτήσει προς τούτο τη δικηγόρο Αθηνών κ. 
Αναστασία Τσατραφύλλια, παρέχοντας της σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα, καθώς η ανωτέρω µε την 
µε αριθ. 374/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, είχε οριστεί για την κατάθεση της ανακοπής. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Νικόλαος 
Ανουσάκης-Λυκούδης Ιωάννης –Γκισγκίνης Νικόλαος   και Κουρκουµέλης Ηλίας  .                                                                                                                                                                         
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την 374/26-11-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
3)την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Την παραίτηση του ∆ήµου από το δικόγραφο της από 23-11-2015 (αρ. κατ. 7393/2015) ανακοπής , 
λόγω της ρητής παραίτησης του αντιδίκου κ. Σταύρου Καρούσου  από την από 4-11-2015 κατάσχεση εις 
χείρας τρίτου και επειδή είναι άνευ αντικειµένου η συζήτηση της  ανακοπής η οποία  έχει προσδιοριστεί 
να συζητηθεί στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 4-10-2016 . 
2)  Εξουσιοδοτεί  την δικηγόρο Αθηνών µε (ΑΜ∆ΣΑ 29505) κ.  Αναστασία Τσατραφύλλια  παρέχοντας της  
σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα, καθώς η ανωτέρω µε την µε αριθ. 374/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, είχε οριστεί για την κατάθεση της ανακοπής. 
3)    Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                   
   Σοφία Γαρµπή   
  Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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