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Από το πρακτικό της  6ης  (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   13 η  Φεβρουαρίου 
2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  26  / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Νοµική υποστήριξη µόνιµου υπαλλήλου ∆ήµου. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη      και ώρα 9 .00 το πρωί   , 
συνήλθε σε   κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την προφορική πρόσκληση του Προέδρου της  , σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 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 οκτώ   (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                           
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                                      Νικόλαος Γκισγκίνης (Τακτικό Μέλος)                                                                                          
2. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                                                                    
3. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                       
5. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                              
6. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)   
7. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το µοναδικό  θέµα    

ηµερήσιας διάταξης: «Νοµική υποστήριξη µόνιµου υπαλλήλου ∆ήµου.»     έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αρίθ. 6072/ 12-

02-2013  αίτηση της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Ευαγγελίας Παπαναστασάτου που έχει ως εξής:  

                                                                                        
       «  Παρακαλώ να εγκρίνετε  την νοµική υποστήριξη µου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ  
Θεοδωράτο  Γεράσιµο  προκειµένου  να παραστεί στο Τριµελές   Πληµµελειοδικείο Κεφαλληνίας  ,σύµφωνα µε το  
Β 12/132   Κλητήριο Θέσπισµα  το οποίο σας επισυνάπτω.» 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  και  αφού έλαβε υπόψη της:  
- το άρθρο 72    του Ν. 3852/10  
την παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν 3200/2003  
την ∆Ι∆Α∆/Φ.64β/485/οικ. εγκύκλιο  του υπουργείου Εσωτερικών. 
την ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 
Την αίτηση της υπαλλήλου:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                  ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Ορίζει τον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Γεράσιµο Θεοδωράτο  να παραστεί τις 13/02/2013 ενώπιον του Τριµελούς  
Πληµµελειοδικείου Κεφαλληνίας   ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να εκπροσωπήσει την 
µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλληνίας  κ. Ευαγγελία Παπαναστασάτου επειδή  κατηγορείται για αδίκηµα που 
της αποδίδεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της. 
2. Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα  προσδιοριστεί  βάσει της  ισχύουσας  ΚΥΑ 
1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
                                                             Σάββας  Σαββαόγλου 

 


