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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 7/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση αριθ. 17/2015 Απόφασης Δημάρχου
(άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10)  περί χορήγησης
δικαστικής πληρεξουσιότητας - εντολής στο
Δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο,
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”».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 19 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 641/1/15-1-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που
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επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως
γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος,
Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5)
Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 6) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) Αράπογλου
Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του
πρώτου εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2
του Ν. 3852/10 το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός
Ευάγγελος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των
δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς
έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης
επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω θέτω υπόψη σας την αριθ. 17/2015 απόφασή μου που 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 σε δικηγόρο της ως άνω υπόθεσης και σας καλώ να την εγκρίνετε,
δεδομένου ότι ελήφθη λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης και προκειμένου να
δρομολογηθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡ. 17 /2015

Θέμα: « Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την δήλωση ή μη
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
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κακουργηματικής υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα, καθώς και την ανάθεση σε δικηγόρο της ως άνω υπόθεσης.

Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος

Λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης  αποφασίζει

Δεδομένου ότι η ως άνω υπόθεση έχει 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 ανέρχεται 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 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 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
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.Δ.Κ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Εξουσιοδοτούμε, δίνουμε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και διορίζουμε τον
Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών
(Λουκάρεως 55), με ΑΦΜ 129116289 της ΙΓ' ΔΟΥ Αθηνών, όπως εμφανισθεί την
16η Ιανουάριου 2015 ή σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο,
ενώπιον του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, δηλώσει παράσταση
πολιτικής αγωγής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας 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 Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ως πολιτικώς ενάγοντα κατά
των κατηγορουμένων:

1) Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης
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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 Δεκόλη 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 Δημητράκα του Νικολάου και της Παρασκευής
19) Αρετής Γιαννούλη του Γερασίμου και της Μαρίας,

για τα αδικήματα που τέλεσαν σε βάρος του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας,
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 Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας,
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 Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας,
υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και συγκεκριμένα ανέρχεται σε ποσό
τουλάχιστον 285.090,71 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 Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας 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.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο
αριθ. 1/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε.
να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις των
άρθρων 58 παρ. 2 και 72 παρ. 1ιε του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα
σχετικά με την υπόθεση έγγραφα
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει, 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 της ως
άνω υπόθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα στην εν λόγω απόφαση,
ως παρατίθεται αυτούσια στην εισήγηση της παρούσας, και την σχετική
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου που επισυνάπτεται σε αυτήν.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφησε) ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος
απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα

Συνημμένη : Η αριθ. πρωτ. 466/13-1-2015 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου επί του θέματος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλαδέλφεια 13-01-2015
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 466
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Νομική Υπηρεσία
Δεκελείας  97
Τ.Κ. 143 41
Πληροφορίες:
Τηλ.: 213 2049030

Προς τον κ. Δήμαρχο Δ.Φ.Χ.
Προς την Οικονομική Επιτροπή Δ.Φ.Χ.

ΚΟΙΝ.
Νομική Υπηρεσία

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Χορήγηση Δικαστικής πληρεξουσιότητας - εντολής στο Δικηγόρο
Αθηνών κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Λουκάρεως,
αρ. 55, για εκπροσώπηση- παράσταση του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών
(Αριθμός Βουλεύματος: 365/2014) κατά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης
κατά των εταιρειών “ENERGA” και “HELLAS POWER” (εκδικαζόμενη στις
16.01.2015).

Σχετ. το με αριθμ. πρωτ. 21680/2014 έγγραφο.
*******

Κύριε Δήμαρχε,

Η γνωστή υπόθεση “ENERGA” και “HELLAS POWER” η οποία
απασχόλησε την κοινή γνώμη λόγω της ευρείας δημοσιοποίησης από τα
Μ.Μ.Ε. και επειδή στις 16-1-2015 εκδικάζεται ενώπιον του Α΄ Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, τίθεται υπ’ όψιν σας με την παρούσα
γνωμοδότησή μας ότι ο Δήμος πρέπει να γίνει παράγοντας της δίκης, για τις
περαιτέρω ενέργειες.

Συγκεκριμένα:

Στις 18-12-2014 παρέλαβε ο εξ ημών δικηγόρος Χρυσόστομος Χήτος -
Κιάμος το ανωτέρω σχετικό με αριθ. πρωτ. 21680/12-12-2014 έγγραφο προς
τον Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, απευθυνόμενο και προς τον κ.
Δήμαρχο που αφορά ποινικά αδικήματα (υπεξαίρεση με την ιδιότητα του
διαχειριστή ξένης περιουσίας και συγκεκριμένα συνολικού ποσού 285.090,71
€) που αφορούσε σε αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975), στο
φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) και στο τέλος
ακινήτου περιουσίας (άρθρ. 24 Ν. 2130/1993) για το χρονικό διάστημα από
τον Σεπτέμβριο 2011 έως τον Ιούλιο 2012, τα οποία αδικήματα διέπραξαν εις
βάρος του Δήμου μας οι νόμιμοι εκπρόσωποι διαχειριστές, και διευθύνοντες
σύμβουλοι των εν λόγω εταιρειών (“Energa” και “Hellas Power”), αφού ενώ τα
εισέπραξαν δεν τα απέδωσαν, ως όφειλαν και είχαν υποχρέωση προς τούτο,
και ιδιοποιούμενοι αυτά τα αποστέρησαν από τον Δήμο μας. Κατηγορούμενοι
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είναι οι: Αριστείδης Φλώρος, Αχιλλέας Φλώρος, Βασίλειος Μηλιώνης, κ.λπ.
για τα αδικήματα, μεταξύ άλλων, και της κακουργηματικής υπεξαιρέσεως εις
βάρος του Δήμου μας.

Για την υπόθεση αυτή έχει εξουσιοδοτηθεί και χειρίζεται για πολλούς
Δήμους ο Δικηγόρος Αθηνών κ. Ανδρέας Κ. Παπαρηγόπουλος λόγω των
εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται και διαθέτει, έχει λάβει δε γνώση
της πολυσέλιδης (700 σελίδες κατηγορητήριο και 17 ντοσιέ αρχείου
δικογραφίας), έχει μελετήσει την ως άνω δικογραφία, για την μελέτη της
οποίας απαιτείται αρκετός χρόνος, λόγω του μεγάλου όγκου της (17 ντοσιέ
αρχείου δικογραφίας), έχει λάβει γνώση του υπ’ αριθμ. 365/2014
Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο παραπέμπει τους
ανωτέρω να δικασθούν ετέλεσαν ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών για τις αξιόποινες πράξεις που.

Επειδή ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος δικαιούται και πρέπει να
παρασταθεί στην ανωτέρω ποινική δίκη ως πολιτικώς ενάγων αξιώνοντας
αποζημίωση λόγω των ανωτέρω ποινικών αδικημάτων, ενδεικτικά για
χρηματική ικανοποίηση ποσού 44,00 € για καθ’ έκαστο των κατηγορουμένων
λόγω ηθικής βλάβης του, κλονισμού της πίστης και του κύρους του, με ρητή
επιφύλαξη την περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας
περιουσιακής τους ζημίας για τα αδικήματα που τέλεσαν σε βάρος του Δήμου,
όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο παραπεμπτικό υπ’ αριθμ. 365/2014
Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Λόγω της μείζονος σπουδαιότητας και πολυπλοκότητας της υποθέσεως,
που χρήζει χειρισμό από δικηγόρο με εξειδίκευση και ιδιαίτερη εμπειρία
μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος να νομιμοποιηθεί και να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, εκτός
των Δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Εν προκειμένω, λόγω του
κατεπείγοντος θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος Δικηγόρος με απόφαση
του κ. Δημάρχου ο κ. Ανδρέας
Κ. Παπαρηγόπουλος προς παράσταση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου
και εκπροσωπήσει τον Δήμο κατά την εκδίκαση της εν λόγω υποθέσεως,
υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μας.

Επειδή από το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση ιε του ν. 3852/2010
προβλέπεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ιε)
…………………………………………….. 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
τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.

Επειδή η ανάθεση κατά τις διατάξεις του ΒΔ 6/1961, Π.Δ 671/1982,
ΝΔ 3026/1954, είναι επιτρεπτή όταν πρόκειται για χειρισμό υπόθεσης
ιδιαίτερης σπουδαιότητας και ειδικής φύσεως (Πραξ. Ι Τμ. 167/1994,
σχετ. Πραξ. Ι Τμ. 43, 63/1994, 556, 206/1992, 234/1988 – Βιβλιογραφία
Ελεγκτικό Συνέδριο 1999 – Θέματα Προληπτικού-Κατασταλτικού
Ελέγχου έτους 1994, σελ. 134).

Κατόπιν τούτων δέον όπως αποφασίσετε περαιτέρω σχετικά με
τον διορισμό ή όχι του Δικηγόρου κ. Ανδρέα Κ. Παπαρηγόπουλου, με
αμοιβή το ποσό των 1.200,00 €, ελάχιστο προβλεπόμενο από τον
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Κ.Δ.Κ., ποσό το οποίο περιόρισε εκ του αρχικού προταθέντος των
1.500,00 €.

Σε περίπτωση που λάβετε απόφαση να παραστεί ο Δήμος στην
παραπάνω δίκη και να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, κατά τα
παραπάνω, να χορηγήσετε στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Κ.
Παπαρηγόπουλο (Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 23298), κάτοικο Αθηνών, οδός
Λουκάρεως, αρ. 55, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να
εμφανισθεί την 16 Ιανουαρίου 2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή διακοπή
δικάσιμο ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών,
να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής τους βλάβης για
το ποσό των 44,00 € καθ’ εκάστου των κατηγορουμένων λόγω
κλονισμού της πίστης και του κύρους του, με ρητή επιφύλαξη για την
περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας
περιουσιακής του ζημίας και περαιτέρω χρηματικής ικανοποίησης λόγω
ηθικής βλάβης και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος ως πολιτικώς ενάγων κατά των κατηγορουμένων
Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα, Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδη,
Βασιλείου Μηλιώνη του Χρήστου, Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντινου,
και λοιπών κατηγορουμένων στο παραπάνω παραπεμπτικό Βούλευμα
και σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την
ανωτέρω συγκεκριμένη ποινική υπόθεση ενεργώντας ο,τιδήποτε
απαιτείται για τη διεκπεραίωση της εντολής αυτής.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Για τη Νομική Υπηρεσία

Η προϊσταμένη Οι δικηγόροι

Ζ. Δρόσου Μενέλαος Παπαδημητρίου

Χρυσόστομος Χήτος - Κιάμος
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