ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 13ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 77/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µήνα Απριλίου του
έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 6057/30-3-17 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Σέρβος Κων/νος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Καββαδάς Θωµάς
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα
Παπαρηγόπουλο, του χειρισµού των ακόλουθων διαδικασιών σε σχέση µε την υπόθεση ΕΝΕRGΑ –
ΗΕLLΑS POWΕR: 1) ∆ιαδικασία απόδοσης συνολικού χρηµατικού ποσού 232.252,17 ευρώ
σύµφωνα µε το Ν.4312/2014, 2) άσκηση αγωγής κατά των κατηγορουµένων και των εταιρειών τους
λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου , καθώς και για την περαιτέρω αποζηµίωση της προκληθείσας
περιουσιακής ζηµίας του ∆ήµου (τόκοι προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ.), 3) λήψη ασφαλιστικών
µέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ. κατά των αντιδίκων και 4) εκπροσώπηση του ∆ήµου µας ως
πολιτικώς ενάγοντος στην κατ’ έφεση
ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου
Κακουργηµάτων Αθηνών.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
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
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HELLAS POWER η οποία είχε ξεκινήσει την 16 Ιανουαρίου 2015 και στην οποία ο ∆ήµος 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 ∆ικαστηρίου
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 ∆εκόλης (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) ∆ιατάχθηκε η παρακατάθεση των δεσµευµένων χρηµατικών ποσών και των δηµευθέντων µε την
απόφαση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, σύµφωνα µε το αρ.1 του Ν.4312/2014.
3) ∆ιατάχθηκε σύµφωνα µε το αρ.1 παρ.2 του Ν.4312/2014 η απόδοση στον ∆ήµο 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 (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 κατηγορητηρίουπαραπεµπτικού βουλεύµατος.
4) Επιδίκασε για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου σας, το αιτηθέν (µε
επιφύλαξη) χρηµατικό ποσό των 44 ευρώ.
Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω και της απολύτως επιτυχούς εκβάσεως της ∆ίκης, κρίνω
απαραίτητο για την πλήρη προάσπιση των εννόµων συµφερόντων του ∆ήµου Σας και προτείνω να
προβείτε στις κατωτέρω απαιτούµενες ενέργειες, τις οποίες θα ήταν ιδιαίτερη τιµή να µου αναθέσει ο
∆ήµος 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 ∆ήµου 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 ∆ήµους,
από όλη την Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ θερµά και πάλι για τη συνεργασία».
Στο σηµείο αυτό θέλω να επισηµάνω ότι ο Ανδρέας Παπαρηγόπουλος είναι γνώστης της
υπόθεσης εξ ολοκλήρου έχοντας αναλάβει και στο παρελθόν αντίστοιχη εντολή κατά των ως άνω
αντιδίκων, ενώ η πλειονότητα των ∆ήµων 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 ∆ήµου Λευκάδας προς συζήτηση και να
αποφασίσει την ανάθεση χειρισµού της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης των ανωτέρω χρηµατικών
ποσών (31.867,85 ευρώ) σύµφωνα µε το Ν.4312/2014, µε συνολική αµοιβή, 500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ
24%), πλέον τυχόν απαιτηθησοµένων εξόδων, στον κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλο.
Περαιτέρω τον χειρισµό: α) της άσκησης αγωγής κατά των ανωτέρω κατηγορουµένων εταιρειών
τους, για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου, κλονισµού της πίστης και του
κύρους µας (ενδεικτικά για χρηµατικό ποσό 10.000 ευρώ), καθώς και για την περαιτέρω αποζηµίωση
και αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής ζηµίας µας (ενδεικτικά τόκοι,
προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ.) β) την λήψη ασφαλιστικών µέτρων συντηρητικής κατάσχεσης
κλπ. κατά των ανωτέρω και βεβαίως γ) την εκπροσώπηση µας 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 .
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Επιπλέον να παραπεµφθεί η υπόθεση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για επικύρωση και ορισµό της
αµοιβής αυτού.
Καθώς και να εξουσιοδοτηθεί ο κ. ∆ήµαρχος για κάθε περαιτέρω ενέργεια.»
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:
Την χορήγηση εντολής στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρηγόπουλο, του χειρισµού των
ακόλουθων διαδικασιών σε σχέση µε την υπόθεση ΕΝΕRGΑ –ΗΕLLΑS POWΕR: 1) ∆ιαδικασία
απόδοσης συνολικού χρηµατικού ποσού 31.867,85 ευρώ σύµφωνα µε το Ν.4312/2014, 2) άσκηση
αγωγής κατά των κατηγορουµένων και των εταιρειών τους λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου , καθώς
και για την περαιτέρω αποζηµίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζηµίας του ∆ήµου (τόκοι
προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ.), 3) λήψη ασφαλιστικών µέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ.
κατά των αντιδίκων και 4) εκπροσώπηση του ∆ήµου µας ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ’ έφεση
ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών.
Την παραποµπή της υπόθεσης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για επικύρωση και ορισµό της αµοιβής
αυτού και την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, για κάθε περαιτέρω ενέργεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 77/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

3

