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Αριθμός Απόφασης:
1
Χολαργός σήμερα την 9η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα
9.30 π.μ. και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 3-1-2020, συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Βασίλης Σιαμάνης
Μιχάλης Τράκας
Νικόλαος Καραγιάννης
Χρήστος Πετράκης
Χαράλαμπος Στάικος
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Αυγερινός (σε αναπλήρωση του
τακτικού μέλους κ. Γεώργιου Ανυφαντή)
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος, είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως ΈΚΤΑΚΤΟ και, προκειμένου να
συζητηθεί, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της Οικ. Επιτροπής.
Η Οικ. Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα, όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως ΈΚΤΑΚΤΟ
και προταχθεί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής επιτροπής την με αρ.πρωτ.240 /8-1-2020 Γνωμοδότηση του με έμμισθη εντολή,
Δικηγόρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Παναγιώτη Πούλιου, - υποβάλλεται σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 Ν.3852/2010 - , η οποία έχει ως ακολούθως:
Αναφερόμενος στην εν θέματι υπόθεση, έχω την τιμή να σας γνωρίσω τα ακόλουθα:
Στις 15 Ιανουαρίου 2020 προσδιορίστηκε, μετ’ αναβολή, η εκδίκαση στο Δ’ Μονομελές
Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ποινικής υπόθεσης (ΒΩΜ17-1840 ΕΓ102-17/208 1840/2017) με
κατηγορούμενους τους:
1) Χρήστο Κάκαλη του Τρύφωνα,
2) Ευθαλία Ύδρα του Παναγιώτη,
3) Ελένη Νικολοπούλου του Νικολάου
4) Ελένη-Μυρτώ Φρουζάκη του Εμμανουήλ,
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οι οποίοι κατηγορούνται ότι διέπραξαν:
1) Ο πρώτος τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από δύο τουλάχιστον από
κοινού και κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν
κλοπές, του εμπρησμού από πρόθεση κατά συναυτουργία από τον οποίο μπορούσε να
προκύψει κίνδυνος σε ξένα πράγματα και της παραβίασης δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα κατά συναυτουργία.
2) Η δεύτερη τα αδικήματα της άμεσης συνέργειας σε διακεκριμένη περίπτωση κλοπής,
εμπρησμό και παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και της υπεξαγωγής
εγγράφων.
3) Η τρίτη το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων από υπάλληλο από κοινού και κατά
μόνας.
4) Η τέταρτη τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε διακεκριμένη περίπτωση κλοπής,
εμπρησμό και παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της υπεξαγωγής
εγγράφων από υπάλληλο από κοινού και κατά μόνας.
Η ως άνω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για το Δήμο μας, καθώς
αφορά τα γεγονότα που συνέβησαν στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Παπάγου στις 31-5-2013,
ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο οποίο στεγάζονται Υπηρεσίες του Δήμου μας.
Ο Δήμος μας δικαιούται να παρασταθεί στην ανωτέρω ποινική δίκη ως πολιτικώς ενάγων
κατά εκάστου των ως άνω κατηγορουμένων για την υποστήριξη της κατηγορίας επειδή κατά τον
αστικό κώδικα είναι δικαιούμενος σε αποζημίωση και σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
που έχει υποστεί, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
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, εισηγούμαι η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει να
δοθεί η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους δικηγόρους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού
κ.κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο και Παναγιώτη Πούλιο, από κοινού ή υφ’ εκάστου κεχωρισμένως, όπως
εμφανισθούν την 15η Ιανουαρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο,
ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, και δηλώσουν παράσταση πολιτικής
αγωγής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την υποστήριξη της κατηγορίας επειδή κατά τον αστικό
κώδικα ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού είναι δικαιούμενος σε αποζημίωση και σε χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που έχει υποστεί με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
κατά εκάστου των κάτωθι κατηγορουμένων:
1)

Χρήστου Κάκαλη του Τρύφωνα,

2)

Ευθαλίας Ύδρα του Παναγιώτη,

3)

Ελένης Νικολοπούλου του Νικολάου,

4)

Ελένης-Μυρτώς Φρουζάκη του Εμμανουήλ,

για τα αδικήματα των αρ. 1, 12, 13 περ. α’, 14, 16, 17, 18, 26 παρ.1, 27 παρ. 1, 45, 46 παρ. 1 α,
51, 52, 53, 57, 79, 94 παρ.1, 242 παρ. 2, 264 εδ.α’, 374 εδ. δ’, 372 παρ. 1 Ποινικού Κώδικα και αρ. 2
εδ. α’, β’, ε’, 7, 10, 22 παρ. 4 Ν. 2472/1997, όπως αυτοί κατηγορούνται κατά το κατηγορητήριο ( αρ.
1840/2017 κλητήριο θέσπισμα Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών) και 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
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απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής. Τέλος δηλώνουμε ότι εγκρίνουμε και
αναγνωρίζουμε από σήμερα όλες τις πράξεις των ανωτέρω πληρεξουσίων που θα ενεργηθούν στα
πλαίσια της παρεχομένης εντολής που τους δίνονται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού
έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση της Προέδρου
• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την Παράσταση, ως Πολιτικώς Ενάγοντος, του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ενώπιον του
΄Δ Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, στην Ποινική Υπόθεση (ΒΩΜ17-1840 ΕΓ10217/208 1840/2017), η οποία εκδικάζεται στο ανωτέρω Δικαστήριο την 15-1-2020 με κατηγορούμενους
τους:
1)

Χρήστου Κάκαλη του Τρύφωνα,

2)

Ευθαλίας Ύδρα του Παναγιώτη,

3)

Ελένης Νικολοπούλου του Νικολάου,

4)

Ελένης-Μυρτώς Φρουζάκη του Εμμανουήλ,

οριζομένων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού κ.κ. Νικολάου
Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη Πούλιου, στους οποίους δίνεται η εντολή, η πληρεξουσιότητα και
το δικαίωμα στους δικηγόρους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ.κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο και
Παναγιώτη Πούλιο, από κοινού ή υφ’ εκάστου κεχωρισμένως, όπως εμφανισθούν την 15η Ιανουαρίου
2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Δ’ Μονομελούς
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, και δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού για την υποστήριξη της κατηγορίας επειδή κατά τον αστικό κώδικα ο Δήμος ΠαπάγουΧολαργού είναι δικαιούμενος σε αποζημίωση και σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που
έχει υποστεί με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος κατά εκάστου των κάτωθι
κατηγορουμένων:
1)

Χρήστου Κάκαλη του Τρύφωνα,

2)

Ευθαλίας Ύδρα του Παναγιώτη,

3)

Ελένης Νικολοπούλου του Νικολάου,

4)

Ελένης-Μυρτώς Φρουζάκη του Εμμανουήλ,

για τα αδικήματα των αρ. 1, 12, 13 περ. α’, 14, 16, 17, 18, 26 παρ.1, 27 παρ. 1, 45, 46 παρ. 1α,
51, 52, 53, 57, 79, 94 παρ.1, 242 παρ. 2, 264 εδ.α’, 374 εδ. δ’, 372 παρ. 1 Ποινικού Κώδικα και αρ. 2
εδ. α’, β’, ε’, 7, 10, 22 παρ. 4 Ν. 2472/1997, όπως αυτοί κατηγορούνται κατά το κατηγορητήριο ( αρ.
1840/2017 κλητήριο θέσπισμα Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών) και 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. Τέλος δηλώνουμε ότι εγκρίνουμε και
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αναγνωρίζουμε από σήμερα όλες τις πράξεις των ανωτέρω πληρεξουσίων που θα ενεργηθούν στα
πλαίσια της παρεχομένης εντολής που τους δίνονται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη
ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Αυγερινός (σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεώργιου Ανυφαντή)

