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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 264/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
8. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Σήμερα Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
10:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  23.521/5-12-2019  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του  Ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  Α΄133)  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα 
Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
4. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα-  Τακτ. 

μέλος, 
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

       Επιπλέον  στην  συνεδρίαση  κλήθηκαν  να  συμμετάσχουν  οι  Πρόεδροι  των 
Συμβουλίων  του  Δήμου που  στην  ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα  που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν παραβρέθηκε κανένας.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
κι  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  προτείνει  να  συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

►  Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης  της  υπηρεσίας/προμήθειας  «Συντήρηση  και  επισκευή  οχημάτων-
μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας ».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου,
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Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
       Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 7ο, 8ο, 2ο, 
1ο,  3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14, 15ο,16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 23688/6-12-2019 εισήγηση της Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει σήμερα  
έπειτα από την τροποποίησή του με το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 και την παρ. 3 του  
άρθρου 203 του Ν. 4555/2018, όπως αντικαταστάθηκε ολόκληρο με την παρ. 1 του Ν.  
4623/2019 και τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 «... ιθ)  
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  και  καθορίζει  την  αμοιβή  τους.  Μπορεί  επίσης  να  αναθέτει  την  
παροχή  γνωμοδοτήσεων,  μόνο  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 τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ». 

Σας  θυμίζω  πως  με  την  αριθ.  68/2017  αλλά  και  την  83/2018  απόφαση  της  
Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  μας  είχε  αποφασιστεί  ομόφωνα  η  έγκριση  της  
ανάθεσης από μέρους του Δήμου, στο δικηγόρο κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, Δικηγόρο  
παρ΄ Αρείω Πάγω, με ΑΦΜ -129116289- και Δ/νση Επικοινωνίας την οδό Λουκάρεως  
55,  Αθήνα,  του χειρισμού  των ακόλουθων  διαδικασιών  σε σχέση με  την  υπόθεση της  
ENERGA και  HELLAS POWER: 1) διαδικασία απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού  
(36.461,16 ευρώ) σύμφωνα  με  το Ν.  4312/2014,  2)  άσκηση  αγωγής  κατά  των 
κατηγορούμενων και των εταιριών τους, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης  
του Δήμου,  καθώς και  για την περαιτέρω αποζημίωση της προκληθείσης περιουσιακής  
ζημιάς  του  Δήμου (τόκοι,  προσαυξήσεις,  δικαστικά έξοδα κλπ), 3)  λήψη ασφαλιστικών  
μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ κατά των αντίδικων και 4) εκπροσώπηση του Δήμου  
ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ' έφεση ποινική δίκη, ενώπιων του Πενταμελούς Εφετείου  
Κακουργημάτων Αθηνών.

Ειδικότερα,  θα  πρέπει  ο  Δήμος  Έδεσσας  να  παρέχει  την  ειδική  εντολή  και  
πληρεξουσιότητα και να διορίσει τον Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ  
23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14), όπως εμφανισθεί την 9η Δεκεμβρίου 2019 ή 
σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Α’ Πενταμελούς  
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και να επαναλάβει τη δήλωση παράστασης πολιτικής  
αγωγής  του  -ήδη  νομιμοποιηθέντος  πρωτοδίκως-  Δήμου  Έδεσσας,  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 να εκπροσωπήσει το Δήμο  
Έδεσσας 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  Σιαφάκα  του  
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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  Έδεσσας,  υπό  τις  ειδικότερες  περιστάσεις  και  το  βαθμό  
συμμετοχής εκάστου,  που περιγράφεται  αναλυτικά στην πρωτόδικη υπ.  αρ.  534/2017 
απόφαση του  Α’  Τριμελούς  Εφετείου  Κακουργημάτων Αθηνών και  γενικά  να 
εκπροσωπεί τον Δήμο, 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. Η αμοιβή δε  
του  εν  λόγω δικηγόρου  ορίζεται  στο  ποσό  των  1.410,00  €  συν  Φ.Π.Α.  24%,  δηλαδή  
συνολικά  στο  ποσό  των  1.748,40  €,  σύμφωνα  με  πίνακα  ελαχίστων  αμοιβών  των  
Δικηγόρων.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά αστική αξίωση του Δήμου μας κατά των εταιρειών  
HELLAS POWER ENERGA κλπ, για το αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης που  
τέλεσαν σε βάρος του Δήμου μας οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών.

Πρόκειται  για  υπόθεση  με  ιδιαίτερη  εξειδίκευση,  την  οποία  ήδη  διαθέτει  το  
γραφείου  κ.  Ανδρέα  Παπαρρηγόπουλου,  ο  οποίος  χειρίζεται  την  υπόθεση  για  
λογαριασμό του Δήμου μας εκπροσωπώντας τον από το έτος 2015 και έχει  
παραστεί σε 81 συνεδριάσεις Α΄ βαθμού και σε 32 συνεδριάσεις Β΄ Βαθμού για  
την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας, εκπροσωπώντας 95 Δήμους  
για την ίδια υπόθεση. 

Επειδή η δίκη της 9ης.12.2019 απαιτεί για τον επιτυχή χειρισμό της τη γνώση όλης  
της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί όλα αυτά τα χρόνια και είχε χειριστεί μέχρι σήμερα  
ο προαναφερόμενος δικηγόρος και επειδή εγώ ως νομικός σύμβουλος του Δήμου μας με  
σχέση έμμισθης εντολής, είναι αδύνατον λόγω του τεράστιου όγκου δουλειάς της νομικής  
μας υπηρεσίας, τόσο να ενημερωθώ για την εν λόγω υπόθεση, όσο και λόγω απόστασης να  
μεταβαίνω στην Αθήνα για τα εν λόγω δικαστήρια χωρίς να αναγκάζομαι να παραμελώ  
τις υπόλοιπες υποθέσεις του Δήμου μας (καθώς είμαι μόνη) εισηγούμαι, την ανάθεση της  
εν  λόγω υπόθεσης  στον  προαναφερόμενο  δικηγόρο  Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο  για  την  
προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας. 
            Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά. 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ.  πρωτ. 23688/6-12-2019 εισήγηση 
της  Νομικού  Συμβούλου  του  Δήμου καθώς  και  τις  διατάξεις  άρθρου  72  του  Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 
(ΦΕΚ   Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή 
διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  και  άλλα  επείγοντα  ζητήματα» και 
τροποποιήθηκε  με  την  παρ.  9  του  άρθρου  10  του  Ν.  4625/2019  (ΦΕΚ Α΄139) 
«Ρυθμίσεις  θεμάτων  θεωρητικών  εξετάσεων  και  δοκιμασιών  προσόντων  και 
συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών»,  

Αποφασίζει ομόφωνα
Παρέχει την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και  διορίζει τον Δικηγόρο Αθηνών, 

Ανδρέα Κ.  Παπαρρηγόπουλο  (ΔΣΑ 23298),  κάτοικο  Αθηνών (Βαλαωρίτου  14),  όπως 
εμφανισθεί την 9η Δεκεμβρίου 2019 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 Έδεσσας, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής του βλάβης, για 
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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 το Δήμο Έδεσσας 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  Σιαφάκα 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 
Έδεσσας,  υπό  τις  ειδικότερες  περιστάσεις  και  το  βαθμό  συμμετοχής  εκάστου,  που 
περιγράφεται αναλυτικά στην πρωτόδικη υπ. αρ. 534/2017 απόφαση του Α’ Τριμελούς 
Εφετείου  Κακουργημάτων  Αθηνών και  γενικά  να  εκπροσωπεί  τον  Δήμο,  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.  Η  αμοιβή  δε  του  εν  λόγω 
δικηγόρου ορίζεται στο ποσό των 1.410,00€ συν Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά στο 
ποσό των 1.748,40€, σύμφωνα με πίνακα ελαχίστων αμοιβών των Δικηγόρων.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 264/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 9-12-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης  (Αναπλ.  μέλος),  Ευάγγελος  Θωμάς 
(Αναπλ. μέλος). 

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Δικηγόρο κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο,
Λουκάρεως 55, 11475 Αθήνα.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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