ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 19ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:120/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 27 του μήνα Απριλίου του έτους
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ: 7571/23-4-18 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση ή μη, εντολής, στον δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, για
παράσταση κει εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ως πολιτικού ενάγοντος, κατά της έφεσης ποινικής δίκης
ENERGA-HELLAS POWER, ενώπιον του Εφετείου Κακουργημάτων.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Δυνάμει της αριθ’ 77/2017 απόφασης της Ο.Ε του Δήμου Λευκάδας χορηγήθηκε γενική εντολή κατ’ε
ξαίρεση δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών στην οποία μεταξύ άλλων εμπεριέχονταν
τα ακόλουθα:
Περιήλθε εις γνώση μου η αριθ’ 10-3-2017 επιστολή - εισήγηση του Ανδρέα Παπαρηγόπουλου
δυνάμει της οποίας , μεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
‘Έχω την τιμή να σας ενημερώσω ότι στις 7 Μαρτίου 2017 περατώθηκε (μετά από 81 συνεδριάσεις ) η
εκδίκαση στο Α’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών της ποινικής υπόθεσης ENERGA και HELLAS
POWER η οποία είχε ξεκινήσει την 16 Ιανουαρίου 2015 και στην οποία ο Δήμος σας, κατόπιν μέριμνά σας
παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων και εκπροσωπήθηκε δι εμού.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι με την απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου μεταξύ άλλων
συνοπτικά:
1) Κηρύχθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της υπεξαίρεσης από διαχειριστή ξένης περιουσίας κλπ.και
καταδικάστηκαν στις εξής ποινές κάθειρξης οι κατηγορούμενοι Αριστείδης Φλώρος (21 έτη), Αχιλλέας Φλώρος
14έτη), Βασίλειος Μηλιώνης (10) έτη, Νικόλαος Δεκόλης (15 έτη), Στέφανος Σιάφακας (15) έτη. Σημειώστε ότι
ο Εισαγγελέας Εφετών ήδη άσκησε έφεση κατά της ανωτέρω καταδικαστικής απόφασης ,προκειμένου στην
επικείμενη κατ’ έφεση δίκη να επιβληθούν στους κατηγορούμενες βαρύτερες ποινές.
2) Διατάχθηκε η παρακατάθεση των δεσμευμένων χρηματικών ποσών και των δημευθέντων με την απόφαση
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το αρ.1 του Ν.4312/2014.
3) Διατάχθηκε σύμφωνα με το αρ.1 παρ.2 του Ν.4312/2014 η απόδοση στον Δήμο Λευκάδας του χρηματικού
ποσού των 11.790,26 ευρώ (Εnerga) και το χρηματικό ποσό των 20.077,59 ευρώ (Hellas power) και συνολικά
το χρηματικό ποσό των 31.867,85 ευρώ, που αφορούσε σε αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας
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(Ν.25/1975), στο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρ.10 Ν.1080/1980) και στο τέλος ακινήτου περιουσίας
(αρ.24 Ν.2130/1993 ), κατά κεφάλαιο μόνο, βάσει του κατηγορητηρίου-παραπεμπτικού βουλεύματος.
4) Επιδίκασε για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου σας, το αιτηθέν (με επιφύλαξη)
χρηματικό ποσό των 44 ευρώ.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και της απολύτως επιτυχούς εκβάσεως της Δίκης, κρίνω απαραίτητο για
την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου Σας και προτείνω να προβείτε στις κατωτέρω
απαιτούμενες ενέργειες, τις οποίες θα ήταν ιδιαίτερη τιμή να μου αναθέσει ο Δήμος σας, λόγω της
απαιτούμενης εξειδικευμένης νομικής γνώσης και της σχετικής εμπειρίας μου και ήδη της πολύχρονης
ενασχόλησής μου με την συγκεκριμένη υπόθεση:
1) Τον χειρισμό της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης των ανωτέρω χρηματικών ποσών (31.867,85 ευρώ)
σύμφωνα με το Ν.4312/2014, με συνολική αμοιβή μου, 500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), πλέον τυχόν
απαιτηθησομένων εξόδων.
Περαιτέρω τον χειρισμό α) της άσκησης Αγωγής κατά των ανωτέρω κατηγορουμένων εταιρειών τους, για
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου σας, κλονισμού της πίστης και του κύρους σας
(ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ), καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση και αποκατάσταση
και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας σας (ενδεικτικά τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα
κλπ.) β) την λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ. κατά των ανωτέρω και βεβαίως γ) την
εκπροσώπηση σας ως πολιτικώς ενάγοντες στην κατ’εφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών, και όλα τα ανωτέρω, με την ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή , πλέον τυχόν
απαιτηθησομένων εξόδων.
Σημειώστε ότι ήδη έχω λάβει σχετικές εντολές εκπροσώπησης από περισσότερους από 60 Δήμους, από όλη
την Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι για τη συνεργασία».
Επειδή στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι ο Ανδρέας Παπαρηγόπουλος απέστειλε στις 14 Απριλίου
2018 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Επιστολή στην οποία ζητά εκ νέου τα κατωτέρω:
Να χορηγήσει η Ο.Ε του Δήμου Λευκάδας την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Ανδρέα
Παπαρρηγόπουλο (Δ.Σ.Α 23298), Δικηγόρο Αθηνών ,κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14),όπως εμφανισθεί την
η
9 Μαίου 2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και επαναλάβει τη δήλωση παράστασης Πολιτικής αγωγής του ήδη
νομιμοποιηθέντος πρωτοδίκως –Δήμου Λευκάδας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 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 Δήμο μας 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 Σιάφακα του
Κωνσταντίνου και της Βασιλικής και (5) Νικολάου Δεκόλη του Αποστόλου και της Μαργαρίτας, για το
αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης που καταδικάστηκαν ότι τέλεσαν σε βάρος του Δήμου μας, υπο τις
ειδικότερες περιστάσεις και το βαθμό συμμετοχής εκάστου, που περιγράφεται αναλυτικά στην πρωτόδικη
υπ’αριθ’534/2017 απόφαση του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και γενικά να
εκπροσωπεί τον Δήμο μας, 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,τον διορίζoυμε αντίκλητο μας και δηλώνουμε ότι
εγκρίνουμε και αναγνωρίζουμε από σήμερα όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου μας, που θα
ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχόμενης εντολής που του δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και
απρόσβλητες.
Επειδή ο ως άνω δικηγόρος είναι γνώστης της υπόθεσης εξ ολοκλήρου έχοντας αναλάβει και στο παρελθόν
αντίστοιχη εντολή κατά των ως άνω αντιδίκων, ενώ η πλειονότητα των Δήμων εκπροσωπείται από τον ίδιο.
Συνεπώς η προηγούμενη και μακριά εμπειρία του ανωτέρω δικηγόρου στο σύνολο της υπόθεσης τον καθιστά
ως τον πλέον κατάλληλο για τον χειρισμό αυτής.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι να τεθεί το θέμα στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας προς συζήτηση λόγω του
επείγοντος και να αποφασίσει ;
Να χορηγήσει η Ο.Ε του Δήμου Λευκάδας την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Ανδρέα
Παπαρρηγόπουλο (Δ.Σ.Α 23298), Δικηγόρο Αθηνών ,κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14),όπως εμφανισθεί την
η
9 Μαίου 2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και επαναλάβει τη δήλωση παράστασης Πολιτικής αγωγής του ήδη
νομιμοποιηθέντος πρωτοδίκως –Δήμου Λευκάδας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 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
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ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και εκπροσωπήσει τον Δήμο μας 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 Σιάφακα του
Κωνσταντίνου και της Βασιλικής και (5) Νικολάου Δεκόλη του Αποστόλου και της Μαργαρίτας, για το
αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης που καταδικάστηκαν ότι τέλεσαν σε βάρος του Δήμου μας, υπο τις
ειδικότερες περιστάσεις και το βαθμό συμμετοχής εκάστου, που περιγράφεται αναλυτικά στην πρωτόδικη
υπ’αριθ’534/2017 απόφαση του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και γενικά να
εκπροσωπεί τον Δήμο μας, 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, τον διορίζoυμε αντίκλητο μας και δηλώνουμε ότι
εγκρίνουμε και αναγνωρίζουμε από σήμερα όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου μας, που θα
ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχόμενης εντολής που του δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και
απρόσβλητες.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο (Δ.Σ.Α 23298),
η
Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14), όπως εμφανισθεί την 9 Μαίου 2018 ή σε οποιαδήποτε
μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών
και επαναλάβει τη δήλωση παράστασης Πολιτικής αγωγής του ήδη νομιμοποιηθέντος πρωτοδίκως –Δήμου
Λευκάδας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 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 Δήμο μας 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 Σιάφακα του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής και (5) Νικολάου
Δεκόλη του Αποστόλου και της Μαργαρίτας, για το αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης που
καταδικάστηκαν ότι τέλεσαν σε βάρος του Δήμου μας, υπο τις ειδικότερες περιστάσεις και το βαθμό
συμμετοχής εκάστου, που περιγράφεται αναλυτικά στην πρωτόδικη υπ’αριθ’534/2017 απόφαση του Α’
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και γενικά να εκπροσωπεί τον Δήμο μας, 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, τον διορίζoυμε αντίκλητο μας και δηλώνουμε ότι εγκρίνουμε και αναγνωρίζουμε από
σήμερα όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου μας, που θα ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχόμενης
εντολής που του δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 120/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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