ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 23/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 2
του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 1638/28-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Καρφάκη Μαριάννα
7.
8.
9.

Απόντες
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, για
παράσταση ή µη, πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 5ης/2/2015 ενώπιον
του Α’ τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή ή και από
διακοπή δικάσιµο, στη δίκη που ξεκίνησε την 16-1-2015 της υπόθεσης ENERGA και HELLAS
POWER.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Προκειµένου ο ∆ήµος Λευκάδας να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, προτείνω να
εξουσιοδοτήσουµε, να δώσουµε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και να διορίσουµε τον ∆ικηγόρο
Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (∆ΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Λουκάρεως 55), µε ΑΦΜ
129116289 της ΙΓ’ ∆ΟΥ Αθηνών, όπως εµφανισθεί την 5η Φεβρουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’
αναβολή ή και από διακοπή δικάσιµο, ενώπιον του Α’ Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών,
στη δίκη που ξεκίνησε την 16-1-2015, για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής του βλάβης, για ποσό
44 ευρώ, καθ’ εκάστου των κατηγορουµένων, λόγω κλονισµού της πίστης και του κύρους του,
προκληθείσας αιτιωδώς από τα κατωτέρω τελεσθέντα αδικήµατα σε βάρος του, µε ρητή επιφύλαξη
για την περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής του ζηµίας και
περαιτέρω χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας ως
πολιτικώς ενάγοντα κατά των κατηγορουµένων :
1. Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης
2. Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδη και της Αικατερίνης
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3. Βασιλείου Μηλιώνη του Χρήστου και της Γλυκερίας
4. Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής
5. Νικολάου ∆εκόλη του Αποστόλου και της Μαργαρίτας
6. Χαράλαµπου Σµυρλιάδη του Παναγιώτη και της Ελένης
7. Alan Ronald Cable του Albert Leslie και της Irene Louisa
8. Χρήστου Κωτσαΐδη του Μάρκου και της Παρασκευής
9. Natalia Godoroja του Petru της Taisia
10. Φώτου Φωλιά του Ελευθερίου και της Παναγιώτας
11. Αλίκης Παρασκευής Φλώρου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης
12. Κωνσταντίνου Κωνστάντου του Παναγιώτη και της Παρασκευής
13. Χρήστου Σιαφάκα του Νικολάου και της Ιοκάστης
14. Noe Nordeine Benziane
15. Μαρίας Σκλαβάκη του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας
16. Πέτρου Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής
17. Κωνσταντίνου Σιαφάκα του Νικολάου και της Ιοκάστης
18. Βασιλείου ∆ηµητράκα του Νικολάου και της Παρασκευής
19. Αρετής Γιαννούλη του Γερασίµου και της Μαρίας,
για τα αδικήµατα που τέλεσαν σε βάρος του ∆ήµου Λευκάδας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά
στο παραπεµπτικό υπ. αρ. 365/2014 Βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών και ειδικότερα (1)
για τους πρώτους πέντε κατηγορουµένους, για το αδίκηµα της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης από
διαχειριστή ξένης περιουσίας, στρεφοµένης κατά του ∆ήµου Λευκάδας τελεσθείσας από κοινού και µη
κατ’ εξακολούθηση, το χρονικό διάστηµα από Σεπτέµβριο 2011 ως Ιούλιο 2012, υπό ιδιαζόντως
επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληµατικής δράσεως, αντικείµενο ιδιαίτερα
µεγάλης αξίας) εκ της οποίας το όφελος το οποίο πέτυχε ο δράστης ή η ζηµία, η οποία προξενήθηκε
ή οπωσδήποτε απειλήθηκε σε βάρος του ∆ηµοσίου υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και
συγκεκριµένα ως προς τον ∆ήµο Λευκάδας, ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 27.428,22 Ευρώ και (2)
για όλους τους κατηγορουµένους, για το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από την ανωτέρω
εγκληµατική δραστηριότητα, µε την µορφή της συστάσεως οµάδας δύο τουλάχιστον ατόµων για τη
διάπραξη µίας ή περισσοτέρων από τις πράξεις, που αναφέρονται στο στοιχ. δ’ του Ν. 3691/2008,
τελεσθείσας κατ’ επάγγελµα, για λογαριασµό, προς όφελος και εντός των πλαισίων εγκληµατικής
οµάδας, και σε κάθε περίπτωση προς υποστήριξη της ανωτέρω κατηγορίας και γενικά να
εκπροσωπεί τον ∆ήµο 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
αναγνωρίζουµε από σήµερα όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου που θα ενεργηθούν στα
πλαίσια της παρεχοµένης εντολής που του δίνεται, ως νόµιµες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.»
Στη συνέχεια έδωσε διευκρινήσεις επί του θέµατος, η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στον δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, για παράσταση, πολιτικής
αγωγής του ∆ήµου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 5ης/2/2015 ενώπιον του Α’ τριµελούς Εφετείου
Κακουργηµάτων Αθηνών, ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή ή και από διακοπή δικάσιµο, στη δίκη που
ξεκίνησε την 16-1-2015 και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας, ως πολιτικώς ενάγοντα κατά των
κατηγορουµένων :
1. Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης
2. Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδη και της Αικατερίνης
3. Βασιλείου Μηλιώνη του Χρήστου και της Γλυκερίας
4. Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής
5. Νικολάου ∆εκόλη του Αποστόλου και της Μαργαρίτας
6. Χαράλαµπου Σµυρλιάδη του Παναγιώτη και της Ελένης
7. Alan Ronald Cable του Albert Leslie και της Irene Louisa
8. Χρήστου Κωτσαΐδη του Μάρκου και της Παρασκευής
9. Natalia Godoroja του Petru της Taisia
10. Φώτου Φωλιά του Ελευθερίου και της Παναγιώτας
11. Αλίκης Παρασκευής Φλώρου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης
12. Κωνσταντίνου Κωνστάντου του Παναγιώτη και της Παρασκευής
13. Χρήστου Σιαφάκα του Νικολάου και της Ιοκάστης
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14. Noe Nordeine Benziane
15. Μαρίας Σκλαβάκη του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας
16. Πέτρου Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής
17. Κωνσταντίνου Σιαφάκα του Νικολάου και της Ιοκάστης
18. Βασιλείου ∆ηµητράκα του Νικολάου και της Παρασκευής
19. Αρετής Γιαννούλη του Γερασίµου και της Μαρίας,
για τα αδικήµατα που τέλεσαν σε βάρος του ∆ήµου Λευκάδας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά
στο παραπεµπτικό υπ. αρ. 365/2014 Βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών και ειδικότερα (1)
για τους πρώτους πέντε κατηγορουµένους, για το αδίκηµα της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης από
διαχειριστή ξένης περιουσίας, στρεφοµένης κατά του ∆ήµου Λευκάδας τελεσθείσας από κοινού και µη
κατ’ εξακολούθηση, το χρονικό διάστηµα από Σεπτέµβριο 2011 ως Ιούλιο 2012, υπό ιδιαζόντως
επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληµατικής δράσεως, αντικείµενο ιδιαίτερα
µεγάλης αξίας) εκ της οποίας το όφελος το οποίο πέτυχε ο δράστης ή η ζηµία, η οποία προξενήθηκε
ή οπωσδήποτε απειλήθηκε σε βάρος του ∆ηµοσίου υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και
συγκεκριµένα ως προς τον ∆ήµο Λευκάδας, ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 27.428,22 Ευρώ και (2)
για όλους τους κατηγορουµένους, για το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από την ανωτέρω
εγκληµατική δραστηριότητα, µε την µορφή της συστάσεως οµάδας δύο τουλάχιστον ατόµων για τη
διάπραξη µίας ή περισσοτέρων από τις πράξεις, που αναφέρονται στο στοιχ. δ’ του Ν. 3691/2008,
τελεσθείσας κατ’ επάγγελµα, για λογαριασµό, προς όφελος και εντός των πλαισίων εγκληµατικής
οµάδας, και σε κάθε περίπτωση προς υποστήριξη της ανωτέρω κατηγορίας και γενικά να
εκπροσωπεί τον ∆ήµο 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
αναγνωρίζουµε από σήµερα όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου που θα ενεργηθούν στα
πλαίσια της παρεχοµένης εντολής που του δίνεται, ως νόµιµες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 23/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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