ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 30
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:30 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 1588/28-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
Αραβανής Βασίλειος
Βλάχος Κων/νος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (29) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 15ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αµοιβής του ∆ικηγόρου Αθηνών, κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο για
παράσταση πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Λευκάδας κατά την εκδίκαση ενώπιον του A’ Τριµελούς
Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών κατά τη δικάσιµο της 5η Φεβρουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’
αναβολή ή και από διακοπή δικάσιµο, στη δίκη που ξεκίνησε την 16-1-2015 της υπόθεσης ENERGA
και HELLAS POWER, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( ∆.Κ.Κ). όπως αυτό
έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
«Προτείνεται η έγκριση αµοιβής του ∆ικηγόρου Αθηνών, κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο για
παράσταση πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Λευκάδας κατά την εκδίκαση ενώπιον του A’ Τριµελούς
Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 5η Φεβρουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε
µετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιµο, στη δίκη που ξεκίνησε την 16-1-2015 της υπόθεσης
ENERGA και HELLAS POWER σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.),
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α/4.9.09)
µε κατηγορουµένους τους Αριστείδη Φλώρο κλπ. για το αδίκηµα της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης
και νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα.
Η υπόθεση ανατέθηκε στον ανωτέρω δικηγόρο, µε την αρ.23/2015 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
∆εδοµένου ότι η ως άνω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σηµασία και σπουδαιότητα για το ∆ήµο Λευκάδας,
καθώς το ποσό των δηµοτικών τελών, φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων και ΤΑΠ που δεν
αποδόθηκε, ως οφείλετο, στο ∆ήµο Λευκάδας. ανέρχεται συνολικά στο χρηµατικό ποσό των
27.428,22 ευρώ τουλάχιστον.
∆εδοµένου ότι, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης επί της υποθέσεως από τον εξειδικευµένο σε θέµατα
ποινικού δικαίου ∆ικηγόρο Αθηνών, κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, ότι ο ∆ήµος Λευκάδας δικαιούται
να παρασταθεί στην ανωτέρω ποινική δίκη ως πολιτικώς ενάγων, αξιώνοντας αποζηµίωση, λόγω
των ανωτέρω ποινικών αδικηµάτων, ενδεικτικά για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του,
λόγω κλονισµού της πίστης και του κύρους του, µε ρητή επιφύλαξη για την περαιτέρω
αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής του ζηµίας, επιδιώκοντας
ταυτόχρονα, σύµφωνα µε το άρθρο 373 Κ.Ποιν.∆., την απόδοση µε την εκδοθησοµένη απόφαση,
µέρους ή και του συνόλου των ανωτέρω οφειλοµένων ποσών στον ∆ήµο Λευκάδας, ως ιδιοκτήτη
τους, από τα σηµαντικά ποσά που έχουν δεσµευτεί µε ∆ιατάξεις της Αρχής Καταπολέµησης
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατική ∆ραστηριότητα και αναφέρονται αναλυτικά στο
παραπεµπτικό Βούλευµα, και δεδοµένου ότι δεν υπάρχει χρόνος για την επαρκή ενηµέρωση, τον
εµπρόθεσµο χειρισµό και την απαιτητική παρακολούθηση της υπόθεσης από το Γραφείο Νοµικής
Υποστήριξης (λόγω των προβλεπόµενων πολυάριθµων συνεδριάσεων και της πολύµηνης επ’
ακροατηρίων διαδικασίας), τίθεται υπόψη σας ότι, σύµφωνα µε το ά. 72 παρ. 1 περ. ιε΄ του Ν.
3852/2010, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση από την Ο.Ε. σε δικηγόρο (εννοείται πλην των
προσληφθέντων µε πάγια αντιµισθία), εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων,
τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένες νοµικές
γνώσεις και εµπειρία, όπως εν προκειµένω.
Στις περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281
του Κ.∆.Κ.
Ητοι συνολική προβλεπόµενη αµοιβή είναι 1.230,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%
Επειδή κρίνω εύλογο το ανωτέρω ποσό, εισηγούµαι την έγκριση της ως άνω αµοιβής.
Για το ποσό αυτό, έχει προβλεφθεί πίστωση στον υπό έγκριση από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση ∆υτ. Ελλάδας, Πελοπ/νήσου & Ιονίων Νήσων, προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας,
έτους 2015.»
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι ένας (21) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν τέσσερις (4), οι κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Γεωργάκης Γεώργιος, Κατωπόδη
Ευανθία και Βικέντιος Νικόλαος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία
αποφασίζει:
Την έγκριση αµοιβής ποσού 1.230,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, στον
δικηγόρο Αθηνών, κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, για παράσταση πολιτικής αγωγής του ∆ήµου
Λευκάδας κατά την εκδίκαση ενώπιον του A’ Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, κατά τη
η
δικάσιµο της 5 Φεβρουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιµο,
στη δίκη που ξεκίνησε την 16-1-2015 της υπόθεσης ENERGA και HELLAS POWER σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την παρ.7 του
άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α/4.9.09) µε κατηγορουµένους τους Αριστείδη Φλώρο
κλπ. για το αδίκηµα της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης και νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική
δραστηριότητα.
Για το ποσό αυτό, έχει προβλεφθεί πίστωση στον υπό έγκριση από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση ∆υτ. Ελλάδας, Πελοπ/νήσου & Ιονίων Νήσων, προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας,
έτους 2015.
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Στο σηµείο αυτό αποχωρούν οι δηµοτικοί σύµβουλοι: Καββαδάς Αθανάσιος, Σκληρός
Φίλιππος και Γληγόρης Κω/νος.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 30/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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