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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ.
Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλου για εκπροσώπηση- παράσταση του Δήμου
ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά την
εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης κατά των εταιρειών “ENERGA” και “HELLAS
POWER”»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
22.6.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12432/18-
6-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 7/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 129/ 2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 12920/24-6-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της από 22.6.2015
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 7/2015 του Δ.Σ.
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Αλίκη Μολακίδου, ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
υπάλληλος Αορ. Χρόνου, από την έναρξη της Συνεδρίασης μέχρι και τη συζήτηση και
ψηφοφορία επί των Ε.Η.Δ. θεμάτων και ακολούθως αντικαταστάθηκε από τον κ.
Πλέσσα Κων/νο, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος, για το υπόλοιπο της Συνεδρίασης και μέχρι τη λήξη αυτής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 26 παρόντες
και 7 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Παπανικολάου  Νικόλαος

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Κουτσάκης  Μιχαήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος Αγαγιώτου  Βασιλική
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ Σιώρης  Νικόλαος
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
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Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου  Χριστίνα
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος

Κατερίνης.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Η κα Ε.Παπαλουκά  προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και

πριν την ψηφοφορία επί του 8ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Δ.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 9ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Γ.Γαβριηλίδης και η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη

διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 10ου θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 1ο

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
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Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

1ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 11447/5-6-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Κ.

Παπαρρηγόπουλου για εκπροσώπηση- παράσταση του Δήμου ενώπιον του Α΄

Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά την εκδίκαση της ποινικής

υπόθεσης κατά των εταιρειών “ENERGA” και “HELLAS POWER”».

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ιε του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), η Οικονομική

Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί

δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν

δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την

παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία

αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο,

εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη

σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή

εμπειρία. Στις  περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την

παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Δ.&Κ Κώδικα.

Σύμφωνα με το άρθρο 281 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως

ισχύει, ορίζονται τα εξής:

1. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Η

αμοιβή τους μπορεί να ελαττωθεί, με απόφαση του δικαστηρίου που δικάζει πίνακα

αμοιβών τους έως το πενήντα τοις εκατό (50%) των κατώτατων ορίων που ορίζονται
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στον Κώδικα, ύστερα από εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου ή της

Κοινότητας που έχει διορίσει το δικηγόρο.

2. Τα δικαστήρια μπορούν να καθορίζουν το ποσό της δικαστικής δαπάνης που

επιδικάζεται σε βάρος ή υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, σε ποσό που φθάνει έως το

πενήντα τοις εκατό (50%) των κατώτατων ορίων που ορίζονται από τον Κώδικα περί

Δικηγόρων.

3. Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν

ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή

εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του

κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική

απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους».

Δεδομένου ότι η ως άνω υπόθεση είχε ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για το

Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, καθώς το ποσό των δημοτικών τελών, φόρου

ηλεκτροδοτούμενων χώρων και ΤΑΠ που δεν αποδόθηκε, ως οφείλετο, στο Δήμο

Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ανέρχετο συνολικά στο χρηματικό ποσό των ευρώ

285.090,71 €, τουλάχιστον. Δεδομένου ότι, κατόπιν σχετικής συνεργασίας και

ανταλλαγής απόψεων επί της υποθέσεως με τον εξειδικευμένο σε θέματα ποινικού

δικαίου Δικηγόρο Αθηνών, κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, ότι ο Δήμος Φιλαδέλφειας –

Χαλκηδόνος δικαιούτο 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 ΚΠοινΔ, την απόδοση με την εκδοθησομένη απόφαση,

μέρους ή και του συνόλου των ανωτέρω οφειλομένων ποσών στον Δήμο

Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ως ιδιοκτήτη τους, από τα σημαντικά ποσά που έχουν

δεσμευτεί με Διατάξεις της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από

Εγκληματική Δραστηριότητα και αναφέρονται αναλυτικά στο παραπεμπτικό

Βούλευμα, και δεδομένου ότι δεν υπήρχε 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), ετέθη υπόψη της

Οικονομικής Επιτροπής ότι, σύμφωνα με το άρθρ.. 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
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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.Δ.Κ.

Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση 7/2015, ενέκρινε, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10, την αριθ. 17/2015 απόφαση του κ. Δημάρχου

που εκδόθηκε λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης και προς αποτροπή ζημίας των

συμφερόντων του Δήμου και αφορά δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του

Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος κατά την εκδίκαση ενώπιον του Α' Τριμελούς

Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 16.01.2015 της υπόθεσης

ENERGA και HELLAS POWER με κατηγορουμένους τους Αριστείδη Φλώρο κλπ. για το

αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από

εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και την ανάθεση στον Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα

Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Λουκάρεως 55), με ΑΦΜ

129116289 της ΙΓ' ΔΟΥ Αθηνών την ως άνω υπόθεση. Σύμφωνα με τον πίνακα που

κατατέθηκε από το Δικηγόρο (ΑΠ 4888/16.03.2015), η συνολική αμοιβή του

ανέρχεται στο ποσό των 1.498,14€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και

παρακράτησης φόρου 20%).

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τον καθορισμό της

αμοιβής του ανωτέρω δικηγόρου στο εν λόγω ποσό, ήτοι σε αυτό των 1.498,14 €

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία
του σχετικού φακέλου και :

 Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 72 παρ. 1ιε του Ν. 3852/10
(«Καλλικράτης»)

 Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/06), όπως τροποποιήθηκε από αυτές του Ν. 3801/09 (παρ 7 του άρθρου
36).

 Την αριθ. 7/2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής
 Το γεγονός ότι πρόκειται για ζήτημα η δικαστική αντιμετώπιση του οποίου

έχει ιδιαίτερη  σημασία και σπουδαιότητα για το Δήμο και επίσης απαιτεί
εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία
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 Τον πίνακα που κατατέθηκε από το Δικηγόρο Α.Παπαρρηγόπουλο (ΑΠ
4888/16.03.2015), ο οποίος έχει  μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις και
εξειδικευμένη νομική γνώση

 Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου
οικ. έτους 2015

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει ως αμοιβή του δικηγόρου κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλου, κατοίκου
Αθηνών, οδός Λουκάρεως 55[ΑΜ/ΔΣΑ 23298] για την δήλωση παράστασης πολιτικής
αγωγής του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος κατά την εκδίκαση ενώπιον του Α'
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 16.01.2015 της
υπόθεσης ENERGA και HELLAS POWER με κατηγορουμένους τους Αριστείδη Φλώρο
κλπ. για το αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματική δραστηριότητα το ποσό των χιλίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ
ευρώ  και δεκατεσσάρων λεπτών (1.498,14 €) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
και παρακράτησης φόρου 20%), σύμφωνα με τον πίνακα που κατατέθηκε από το
Δικηγόρο (ΑΠ 4888/16.03.2015).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία

Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος

Ρόκου  Χαρίκλεια
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Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος

Ανδρέου Χριστίνα
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος

Κανταρέλης  Δημήτριος
Κόντος  Απόστολος

Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
4. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
5. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
7. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας
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