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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 

Από το πρακτικό της  12 ης  (Κατεπείγουσας  ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   17 η  Μαρτίου 2014 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    67 / 2014 

  

ΘΕΜΑ :  Ορισμός δικηγόρου για δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  17 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα   ∆ευτέρα         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε κατεπείγουσα   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   11294/17 -03 -2014  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. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                               Αποστολάτος Γεράσιµος                                                
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                   Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                               
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος )                                                                                                                                                                                                                  
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος   το µοναδικό  
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής». έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου που έχει ως εξής: :  

 
 Στις 19 Μαρτίου 2014 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου 

Κεφαλλονιάς ποινική υπόθεση µε κατηγορούµενο τον κ. Σπυρίδωνα Αντωνάτο για τα αδικήµατα της 

ψευδούς βεβαίωσης, ηθικής αυτουργία στην ανωτέρω πράξη, υπεξαίρεση στην υπηρεσία, 

πλαστογραφία (νόθευση) εγγράφου µετά χρήσεως και παράβασης καθήκοντος. Ο ανωτέρω τυγχάνει 

υπάλληλος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ο οποίος από τις 24-10-2013 µε την υπ΄ αριθ. 2058/2013 

διαπιστωτική απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία διότι έχει 

παραπεµφθεί στο Πειθαρχικό Συµβούλιο Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων µετά από 

διενέργεια Ε∆Ε για τα αδικήµατα της παράβασης καθήκοντος, απόκτησης οικονοµικού οφέλους προς 

όφελος του ιδίου του υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και χρησιµοποίηση της 

δηµοσιοϋπαλληλικής του ιδιότητας ή πληροφοριών που κατείχε ως υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας του 

για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων τρίτων προσώπων. Η ποινική διαδικασία κινήθηκε 

αυτεπάγγελτα κατόπιν αποστολής της πορισµατικής έκθεσης επί της διενεργηθείσας Ε∆Ε στην 

Εισαγγελία. 

Με την υπ΄ αριθ. 65/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η δήλωση παράστασης 

πολιτικής αγωγής και η χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης στο ∆ήµαρχο. 



 Επειδή ο κατηγορούµενος µε τις πράξεις που τέλεσε βλάπτει το κύρος, τη φήµη και την 

αξιοπιστία των υπηρεσιών και κλονίζει την εµπιστοσύνη των συναλλασσοµένων µε το ∆ήµο, ζητείται 

από την Οικονοµική Επιτροπή η παροχή εξουσιοδότησης και ειδικής εντολής στην επί παγία αντιµισθία 

πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου καθώς και στη δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου 

από κοινού, λόγω της σοβαρότητας του ζητήµατος και των δυσκολιών της υπόθεσης προκειµένου να 

δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής κατά του κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ενώπιον του Τριµελούς 

Πληµµελειοδικείου Κεφαλληνίας και ενώπιον κάθε δικαστηρίου α΄ και β΄ βαθµού (µετά την τυχόν άσκηση 

έφεσης)που θα δικάσει την ίδια υπόθεση κατά την αρχικά ορισθείσα δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ΄ 

αναβολή δικάσιµο για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (προβολή κύρους, φήµης, 

αξιοπιστίας των υπηρεσιών και της εµπιστοσύνης των συναλλασσοµένων µε το ∆ήµο) που έχει υποστεί 

ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς από τις αξιόποινες, παράνοµες και υπαίτιες πράξεις του κατηγορουµένου, όπως 

αυτές αναφέρονται στο κατηγορητήριο, για ποσό 44,00 ευρώ µε τη ρητή επιφύλαξη για πάσα περαιτέρω 

και πάσα άλλη αξίωση µου σε κάθε περίπτωση προς υποστήριξη της κατηγορίας.  

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού σηµειώνει ότι  η οικονοµική Επιτροπή είναι αναρµόδια να αποφασίσει αν 
ο συγκεκριµένος υπάλληλος είναι ένοχος ή όχι    και αρµόδιο όργανο για το θέµα αυτό είναι η δικαιοσύνη 
,  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ . 
Και αφού  έλαβε υπόψη της:  
 

• το άρθρο 72 παρ. Ν.3852/2010 
Την 65/2014  απόφαση του ∆.Σ  
Και την παραπάνω εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου. 

 
 
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Παρέχει  εξουσιοδότηση και ειδική εντολή στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου 

κ. Νίκη Χριστοφοράτου καθώς και στη δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου από κοινού, λόγω της 

σοβαρότητας του ζητήµατος και των δυσκολιών της υπόθεσης προκειµένου να δηλώσουν παράσταση 

πολιτικής αγωγής κατά του κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου 

Κεφαλληνίας και ενώπιον κάθε δικαστηρίου α΄ και β΄ βαθµού (µετά την τυχόν άσκηση έφεσης)που θα 

δικάσει την ίδια υπόθεση κατά την αρχικά ορισθείσα δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο 

για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (προβολή κύρους, φήµης, αξιοπιστίας των υπηρεσιών 

και της εµπιστοσύνης των συναλλασσοµένων µε το ∆ήµο) που έχει υποστεί ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς από 

τις αξιόποινες, παράνοµες και υπαίτιες πράξεις του κατηγορουµένου, όπως αυτές αναφέρονται στο 

κατηγορητήριο, για ποσό 44,00 ευρώ µε τη ρητή επιφύλαξη για πάσα περαιτέρω και πάσα άλλη αξίωση 

µου σε κάθε περίπτωση προς υποστήριξη της κατηγορίας. 

  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
    
                                                                Σάββας  Σαββαόγλου 

 


