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Έγκριση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής, ενώπιον
του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης:
62
Χολαργός σήμερα την 3η του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 29-3-2019,
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία Νικάκη

Γεωργία Αρβανίτη

Αγλαϊα Σουρανή

Βασιλική Μπουφούνου

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη (αναπλ. Μέλος)

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (αναπλ. Μέλος)

Μιχάλη Τράκα

Δημήτριο Τούτουζα

Γιώργο Ρεμούνδο
Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 22-3-2019 Γνωμοδότηση του, με έμμισθη
εντολή Δικηγόρου και Προϊστάμενου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Νικόλαου
Γεωργακόπουλου, η οποία έχει ως ακολούθως :
Με την υπ’αρ. 7545/2018 κλήση του B’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις
16-07-2018 η ποινική δίκη (ΑΒΜ Α17/2910) με κατηγορούμενες τις: 1) Μυρτώ-Ελένη Φρουζάκη του Εμμανουήλ και 2)
Ευθαλία Υδρά του Παναγιώτη, οι οποίες κατηγορούνται ότι τέλεσαν το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης
κατ’εξακολούθηση.
Με την υπ’αριθ. 138/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αποφασίστηκε η παράσταση
πολιτικής αγωγής του Δήμου κατά των ως άνω κατηγορουμένων.
Η ως άνω υπόθεση αναβλήθηκε για τις 15-4-2019.
Λαμβάνοντας υπ’όψιν το αρ. 72 παρ. 1 Ν. 3852/10 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, τη ζημία του Δήμου και τη
σοβαρότητα της υπόθεσης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Η Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει να δοθεί η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους δικηγόρους
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ.κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο (παρ’Αρείω Πάγω με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 10373) και Παναγιώτη
Πούλιο (παρ’Αρείω Πάγω με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26369), από κοινού ή υφ’εκάστου κεχωρισμένως, όπως εμφανισθούν την 15 η
Απριλίου 2109 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Β’ Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης και δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής του
Δήμου Παπάγου-Χολαργού για τη χρηματική ικανοποίησή του λόγω ηθικής βλάβης για το ποσό των 44,00 ευρώ με
επιφύλαξη και σε κάθε περίπτωση προς υποστήριξη της κατηγορίας της τέλεσης του αδικήματος της ψευδούς βεβαίωσης
κατ’ εξακολούθηση (αρ. 242 παρ. 1 και 263 ΠΚ), καθ’ εκάστου των κατηγορουμένων, ήτοι της Μυρτούς-Ελένης
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Φρουζάκη του Εμμανουήλ και της Ευθαλίας Υδρά του Παναγιώτη και εκπροσωπήσουν τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού
ως πολιτικώς ενάγοντα κατά των ως άνω κατηγορουμένων.
Γενικά να εκπροσωπούν τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που
αφορούν την ανωτέρω συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, ενεργώντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και
οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής, όπως γνώση της δικογραφίας, λήψη αντιγράφων αυτής
κλπ.
Τέλος να δηλώσει ότι εγκρίνει και αναγνωρίζει από σήμερα όλες τις πράξεις των ανωτέρω πληρεξουσίων που θα
ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχόμενης εντολής που τους δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :




Την εισήγηση της Προέδρου
Την από 22-3-2019 Γνωμοδότηση του, με έμμισθη εντολή Δικηγόρου και Προϊστάμενου της Νομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Τη Δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ενώπιον του Β’ Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών την 15η Απριλίου 2019, κατά την εξ Αναβολής Συζήτηση της Ποινικής Δίκης (ΑΒΜ
Α17/2910) με κατηγορούμενες τις: 1) Μυρτώ-Ελένη Φρουζάκη του Εμμανουήλ και 2) Ευθαλία Υδρά του
Παναγιώτη, οριζόμενων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ.κ. Νικόλαου
Γεωργακόπουλου (παρ’Αρείω Πάγω με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 10373) και Παναγιώτη Πούλιου (παρ’Αρείω Πάγω με
Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26369), στους οποίους δίνεται η Εντολή, η Πληρεξουσιότητα και το Δικαίωμα, από κοινού ή
υφ’εκάστου κεχωρισμένως, όπως εμφανισθούν την 15η Απριλίου 2109 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και
από διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της ως άνω
υπόθεσης και δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για τη χρηματική
ικανοποίησή του λόγω ηθικής βλάβης για το ποσό των 44,00 ευρώ με επιφύλαξη και σε κάθε περίπτωση προς
υποστήριξη της κατηγορίας της τέλεσης του αδικήματος της ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση (αρ. 242
παρ. 1 και 263 ΠΚ), καθ’ εκάστου των κατηγορουμένων, ήτοι της Μυρτούς-Ελένης Φρουζάκη του Εμμανουήλ
και της Ευθαλίας Υδρά του Παναγιώτη και εκπροσωπήσουν τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού ως πολιτικώς
ενάγοντα κατά των ως άνω κατηγορουμένων. Γενικά να εκπροσωπούν τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού σε όλες
ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, ενεργώντας
όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής,
όπως γνώση της δικογραφίας, λήψη αντιγράφων αυτής κλπ.

β. Εγκρίνει και Αναγνωρίζει από σήμερα όλες τις πράξεις των ανωτέρω πληρεξουσίων που θα ενεργηθούν
στα πλαίσια της παρεχόμενης εντολής που τους δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

Αγλαϊα Σουρανή
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Δημήτριος Τούτουζας

