ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 399/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε
τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και
40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 17396/02-10-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8)
µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2 Τυπάλδος Νικόλαος
2
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Γεώργιος Τσιρογιάννης αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆
ο

ΘΕΜΑ 8 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης Απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών κατ’ εξαίρεση δικαστικού
χειρισµού της υπόθεσης Ανδρέα Παπαρηγόπουλο σε σχέση µε την υπόθεση ΕΝΕΡΓΑ –ΗΕLLΑS POWΕR1) για
παράσταση Πολιτικής Αγωγής του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Αρείου Πάγου (Ποινικό Τµήµα) στις 11/11/2020 ή
σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε το λόγο στην δικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας µε
πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την ακόλουθη γνωµοδότησή
της:
«Περιήλθε εις γνώση µου αφενός µεν η αριθ’463/26/8/2020κλήση εκ της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,
δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων καλείται ο ∆ήµος Λευκάδας υποστηρίζων την κατηγορία στο ακροατήριο του
∆ικαστηρίου του Αρείου Πάγου (Ποινικό Τιµή) την 11-11-2020 ηµέρα Τετάρτη κατά τη συζήτηση της παραπάνω
αιτήσεως αναιρέσεως αφετέρου η η από 29-9-2020 Eπιστολή - Εισήγηση του Ανδρέα Παπαρηγόπουλου
δυνάµει της οποίας, µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
«Με από την 26-8-2020 (αριθµός πινακίου 463/2020), Κλήση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που σας
κοινοποιήθηκε, καλείται ο πολιτικώς ενάγων και υποστηρίζων την κατηγορία ∆ήµος Σας, να παραστεί δια
συνηγόρου την 11-11-2020 ενώπιον του Ποινικού Τµήµατός του, οπότε συζητείται, µεταξύ άλλων, η από 13-3-2020
έκθεση αναιρέσεως, την οποία άσκησε ο κατηγορούµενος Αριστείδης ΦΛΩΡΟΣ κατά της µε αριθµούς 184, 618,
1339, 1476, 1705, 1725, 2034, 2409 και 2533/2019 καταδικαστικής αποφάσεως του Α΄ Πενταµελούς Εφετείου
Κακουργηµάτων Αθηνών (σύνθεση της 17-12-2018, ποινική υπόθεση ENERGA - HELLAS POWER), δίκη στην
οποία ο ∆ήµος σας παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων (όπως και πρωτοδίκως) και εκπροσωπήθηκε δι' εµού.
Υπενθυµίζω ότι στα πλαίσια της ανωτέρω ποινικής δίκης, η οποία είχε απολύτως επιτυχή έκβαση για τον ∆ήµο
σας και τους λοιπούς 110 ∆ήµους που είχα την τιµή να εκπροσωπήσω δικαστικά και εξωδίκως στην ανωτέρω
υπόθεση, ο ∆ήµος σας ήδη εισέπραξε το σύνολο του κεφαλαίου που αφορούσε σε υπεξαιρεθέντα (από
Σεπτέµβριο του 2011 ως Ιούλιο του 2012) 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), ενώ
µε την ανωτέρω ήδη αναιρεί τη συµβαλλόµενη απόφαση ως γνωστόν, κηρύχθηκε ένοχος ο ανωτέρω
κατηγορούµενος για το αδίκηµα της υπεξαίρεσης από διαχειριστή ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε
συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών και επιδικάστηκε για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου
σας, το αιτηθέν (µε επιφύλαξη) χρηµατικό ποσό των 44 ευρώ. Ήδη δε, µου έχετε αναθέσει και τη δικαστική
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διεκδίκηση των τόκων του ανωτέρω υπεξαιρεθέντος κεφαλαίου και της περαιτέρω αποζηµίωσης λόγω ηθικής σας
βλάβης εκ της ανωτέρω αδικοπραξίας.
Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, για την πλήρη προάσπιση των εννόµων συµφερόντων του ∆ήµου σας,
επιβάλλεται η παράστασή σας και στο ανωτέρω ανώτατο δικαστήριο που κληθήκατε για την υποστήριξη
της κατηγορίας και προκειµένου να νοµιµοποιηθεί ο ∆ήµος Σας ως πολιτικώς ενάγων και υποστηρίζων την
κατηγορία και να παρασταθεί στην ανωτέρω δίκη δι' εµού (όπως πρωτόδικα και σε δεύτερο βαθµό), λόγω αφενός
της ήδη πολύχρονης ενασχόλησής µου µε την υπόθεση (από το 2015), αφετέρου της απολύτως επιτυχούς
εκβάσεώς της, εκ τρίτου της απαιτούµενης εξειδικευµένης νοµικής γνώσης και εµπειρίας και τέλος της ιδιαίτερης
σπουδαιότητας της υπόθεσης για τον ∆ήµο, επισυνάπτω κείµενο εξουσιοδότησής µου, το οποίο παρακαλώ θερµά:
α) να συµπεριληφθεί σε απόφαση ανάθεσης ΟΕ σας και
β) να συµπεριληφθεί σε εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου, φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής του από ΚΕΠ ή
αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο υπάλληλό σας, ή από δικηγόρο (κατ' άρθρο 96 ΚΠοιν∆).»
Περαιτέρω προτείνει ο εν λόγω δικηγόρος για την ανωτέρω παράστασή του στον Άρειο Πάγο
την ελάχιστη προβλεπόµενη αµοιβή (ΦΕΚ Α' 208/27-9-2013), δηλαδή 1.496 € (πλέον ΦΠΑ 24%, 359,04 €) και
συνολικά 1.855,04 €.
Στη συνέχεια η κα Μαυρέτα Καρύδη είπε: 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.
Κατ’ ακολουθίαν θεωρώ εύλογο να δώσουµε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και να διορίσουµε τον ∆ικηγόρο
Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (∆ΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14), ΑΦΜ 129116289, ∆’
η
∆ΟΥ Αθηνών, όπως εµφανισθεί την 11 Νοεµβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή και από διακοπή
δικάσιµο, ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικού τµήµατος), δυνάµει της από 26-8-2020 υπ. αρ. πιν. 463/2020
Κλήσης και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας, ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την κατηγορία κατά
του ανερεσείοντα κατηγορουµένου Αριστείδη Φλώρου, µε σκοπό την απόρριψη της από 13-3-2020 αιτήσεώς του
για αναίρεση της υπ. αρ. 1339/2019, 1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 184/2019, 2034/2019, 2409/2019,
2533/2019, 618/2019 απόφασης του Α’ Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών και γενικά να εκπροσωπεί τον ∆ήµο 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 διορίζουµε αντίκλητό µας και δηλώνουµε ότι εγκρίνουµε και αναγνωρίζουµε από σήµερα όλες
τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου µας, που θα ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχοµένης εντολής που του
δίνεται, ως νόµιµες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας προς συζήτηση και να
αποφασίσει την ανάθεση χειρισµού κατ’ εξαίρεση και συγκεκριµένα: «δίνουµε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα
και διορίζουµε τον ∆ικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (∆ΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου
η
14), ΑΦΜ 129116289, ∆’ ∆ΟΥ Αθηνών, όπως εµφανισθεί την 11 Νοεµβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή
ή και από διακοπή δικάσιµο, ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικού τµήµατος), δυνάµει της από 26-8-2020 υπ. αρ.
πιν. 463/2020 Κλήσης και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την
κατηγορία κατά του ανερεσείοντα κατηγορουµένου Αριστείδη Φλώρου, µε σκοπό την απόρριψη της από 13-3-2020
αιτήσεώς του για αναίρεση της υπ. αρ. 1339/2019, 1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 184/2019, 2034/2019,
2409/2019, 2533/2019, 618/2019 απόφασης του Α’ Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών και γενικά να εκπροσωπεί τον
∆ήµο 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 διορίζουµε αντίκλητό µας και δηλώνουµε ότι εγκρίνουµε και αναγνωρίζουµε από
σήµερα όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου µας, που θα ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχοµένης
εντολής που του δίνεται, ως νόµιµες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.
Επιπλέον να παραπέµψουν την υπόθεση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για επικύρωση και ορισµό της αµοιβής αυτού.
Καθώς και να εξουσιοδοτήσουν τον ∆ήµαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
α
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Χορηγούµε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και διορίζουµε τον ∆ικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ.
Παπαρρηγόπουλο (∆ΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14), ΑΦΜ 129116289, ∆’ ∆ΟΥ Αθηνών, όπως
η
εµφανισθεί την 11 Νοεµβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιµο, ενώπιον του
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Αρείου Πάγου (ποινικού τµήµατος), δυνάµει της από 26-8-2020 υπ. αρ. πιν. 463/2020 Κλήσης να εκπροσωπήσει
τον ∆ήµο Λευκάδας ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την κατηγορία κατά του ανερεσείοντα
κατηγορουµένου Αριστείδη Φλώρου, µε σκοπό την απόρριψη της από 13-3-2020 αιτήσεώς του για αναίρεση της
υπ. αρ. 1339/2019, 1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 184/2019, 2034/2019, 2409/2019, 2533/2019, 618/2019
απόφασης του Α’ Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών και γενικά να εκπροσωπεί τον ∆ήµο 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
διορίζουµε αντίκλητό µας και δηλώνουµε ότι εγκρίνουµε και αναγνωρίζουµε από σήµερα όλες τις πράξεις του
ανωτέρω πληρεξουσίου µας, που θα ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχοµένης εντολής που του δίνεται, ως
νόµιµες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για κάθε περαιτέρω ενέργεια.
Β. Παραπέµπεται η υπόθεση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για ορισµό αµοιβής του δικηγόρου Ανδρέα Κ.
Παπαρρηγόπουλου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 399/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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