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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  3 ης   ( κατεπείγουσας   )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   4 η  
Φεβρουαρίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   86 / 2015 

 

   ΘΕΜΑ : Συµπλήρωση της 358/2014 απόφασης Οικον. Επιτροπής για τον Ορισµό δικηγόρου 
για την παράσταση  ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.     
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  4η   Φεβρουαρίου  του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη          και ώρα 14 :00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  4162/4-02 -2015  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  εννιά       ( 9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος                                                                         
3.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                     
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                  
 6. Ανουσάκης Νικόλαος   
7. Ανδρέας Ζαπάντης  
8. Θεόδωρος Φλωράτος 
9. Ηλίας Κουρκουµέλης  
 
 
Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή     κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη      το   
µοναδικό θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Συµπλήρωση της 358/2014 απόφασης Οικον. Επιτροπής 
για τον Ορισµό δικηγόρου για την παράσταση  ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»  αναφέρει  
τα παρακάτω :  
Με την 358/2014 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε τα παρακάτω:  
1. Ορίζει  το  ειδικευµένο  δικηγορικό  γραφείο   Αθηνών  Σωτ. Μπρέγιαννου –Γεωργ. Μπρέγιαννου και 
Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε (Λεωφόρος Μεσογείων 24 –Αθήνα µε Α.Φ.Μ 097523420 ) προκειµένου να προβεί 
στην άσκηση των προβλεπόµενων ενδίκων µέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά των 
39290/6019 και 39304/6020 Αποφάσεων  ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. 
2. Το ύψος της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου  θα εισαχθεί για συζήτηση και λήψη απόφασης στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η συµπλήρωση της εν λόγω απόφασης όπως 

παρακάτω:  

 
1. ∆ίδει στην δικηγορική εταιρεία «Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» 

και δη στη συνεργάτιδα αυτής Μαριλένα Μουζακίτη, ∆ικηγόρο Αθηνών (οδός Ανδρούτσου 3, Γλυφάδα) 

την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα: (α) να παραστεί ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τµήµατος 



Ι’) και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλονιάς, κατά την συζήτηση: (i) της από 9.10.2014 και µε αριθµό 

καταθέσεως 389/2014 αιτήσεως του ∆ήµου Κεφαλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του 

Υπουργού Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητος περί αναστολής της υπ’ αριθ. πρωτ. 39304/Α.Πλ. 

6020/30.7.2014 αποφάσεως του Υπουργού Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητος και (ii) της από 

9.10.2014 και µε αριθµό καταθέσεως 390/2014 αιτήσεως του ∆ήµου Κεφαλονιάς κατά του Ελληνικού 

∆ηµοσίου και του Υπουργού Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητος περί αναστολής της υπ’ αριθ. πρωτ. 

39290/Α.Πλ.6019/30.7.2014 αποφάσεως του Υπουργού Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητος, κατά την 

δικάσιµο της 3.2.2015 ή σε κάθε µετ’ αναβολήν δικάσιµο και (β) να καταθέσει, αν χρειασθεί, 

υποµνήµατα προς υποστήριξη των ως άνω υποθέσεων και να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια προς 

υποστήριξη των απόψεων και των θέσεων του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 

2. Επίσης εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες η παραπάνω δικηγόρος ή 

συνεργάτες της έχουν ήδη προβεί προς υποστήριξη των ανωτέρω υποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης 

της συντάξεως και καταθέσεως των ανωτέρω αιτήσεων αναστολής.  

Επίσης η Πρόεδρος ενηµερώνει την Επιτροπή ότι  για το ίδιο θέµα εκδόθηκε η 46/2-02-2015 

απόφαση κ. ∆ηµάρχου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά   και αφού έλαβε υπόψη : 

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

  Και την παραπάνω εισήγηση  του Προέδρου :   

 

                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Συµπληρώνει την 358/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής όπως παρακάτω:  

1. ∆ίδει στην δικηγορική εταιρεία «Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» και 

δη στη συνεργάτιδα αυτής Μαριλένα Μουζακίτη, ∆ικηγόρο Αθηνών (οδός Ανδρούτσου 3, Γλυφάδα) την 

ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα: (α) να παραστεί ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τµήµατος Ι’) 

και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλονιάς, κατά την συζήτηση: (i) της από 9.10.2014 και µε αριθµό 

καταθέσεως 389/2014 αιτήσεως του ∆ήµου Κεφαλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του 

Υπουργού Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητος περί αναστολής της υπ’ αριθ. πρωτ. 39304/Α.Πλ. 

6020/30.7.2014 αποφάσεως του Υπουργού Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητος και (ii) της από 

9.10.2014 και µε αριθµό καταθέσεως 390/2014 αιτήσεως του ∆ήµου Κεφαλονιάς κατά του Ελληνικού 

∆ηµοσίου και του Υπουργού Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητος περί αναστολής της υπ’ αριθ. πρωτ. 

39290/Α.Πλ.6019/30.7.2014 αποφάσεως του Υπουργού Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητος, κατά την 

δικάσιµο της 3.2.2015 ή σε κάθε µετ’ αναβολήν δικάσιµο και (β) να καταθέσει, αν χρειασθεί, 

υποµνήµατα προς υποστήριξη των ως άνω υποθέσεων και να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια προς 

υποστήριξη των απόψεων και των θέσεων του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 

2. Επίσης εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες η παραπάνω δικηγόρος ή 

συνεργάτες της έχουν ήδη προβεί προς υποστήριξη των ανωτέρω υποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης 

της συντάξεως και καταθέσεως των ανωτέρω αιτήσεων αναστολής.  
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η    Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                            Σοφία Γαρµπή  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 



 


