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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 23ης-5-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..114/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..9η/23-5-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .23η Μαΐου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..14771/19-5-2017.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για άσκηση 
παρέµβασης». 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Aνάθεση σε δικηγόρο εξωτερικό συνεργάτη του χειρισµού νοµικών 

διαδικασιών σε σχέση µε αξιώσεις του ∆ήµου έναντι των εταιρειών  ΕNERGA 
KAI HELLAS POWER». 

ΘΕΜΑ 2ο: «1)Έγκριση πρακτικού Νο.2 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή Υπηρεσιών για τον Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου» 2) 
Κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «1) Έγκριση Πρακτικού  Νο3 κατακύρωσης δικαιολογητικών του Ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER 
CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2017»», και 2) κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» . 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
«Υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στον ∆ήµο 
∆ιονύσου», συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 162.489,60€ συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από K.A. των εξόδων ο.ε 2017 για την παροχή 
υπηρεσιών «∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», 
συνολικού προϋπολογισµού 450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.836,00 ευρώ µε ΦΠΑ  
µετά από την υπ΄αριθ. 104/2014 ΑΟΕ και την 127/2014 Α∆Σ». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2017». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Tρόπου Ανάθεσης για την 
Προµήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και του Τρόπου Ανάθεσης για 
τη «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ∆ήµου και Υποσταθµού Μέσης Τάσης 
∆.Ε. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και τρόπου Ανάθεσης για την 
Προµήθεια Υπηρεσίας  Συντήρησης Ανελκυστήρων ∆ηµοτικών Κτιρίων». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης 
για την Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού (Αποψίλωση) Οικοπέδων και 
Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Tρόπου Ανάθεσης για την 
Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Tρόπου Ανάθεσης για την 
Προµήθεια πλαστικού δαπέδου για την τοποθέτηση των υπαίθριων σκακιών». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για “Υπηρεσίες συντήρησης 
και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών 
ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Αναβάθµιση 
πληροφοριακών υποδοµών ∆ήµου ∆ιονύσου», β) της µελέτης και γ) των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 18ο: «∆ιόρθωση της απόφασης 104/2017 της Οικονοµικής Επιτροπής για: 
Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθειας αναλωσίµων 
εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» β) των 
τεχνικών προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση ων τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Επισκευή και 
συντήρηση µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆. ∆ιονύσου 
Σχολ. Έτους 2017»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ 
∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ»». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 558,00€  για την 
‘Συνδροµή σε δίκτυο µόνιµων σταθµών αναφοράς εντοπισµού θέσης εξαρτηµένους 
από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων ποσού 7.460€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του ∆ήµου ∆ιονύσου σε σεµινάρια και συνέδρια µε σκοπό την 
επιµόρφωσή τους». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/10/2016 – 31/12/2016». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής µελέτης 
για την Προµήθεια Αθλητικού Υλικού του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Άνοιξης, µε 
απευθείας ανάθεση». 
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ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  δικαστικού 
επιµελητή». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τσούκας Παναγιώτης   2. Κριεµάδης Στέφανος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
4. Στάικος Θεόδωρος     
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος  
6. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης  
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆Σ κος Στάικος Θεόδωρος δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 18ου Θέµατος 
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 Ο ∆Σ κος Καλαφατέλης Ιωάννης δεν συµµετείχε στη συζήτηση των θεµάτων µε 
α/α 9 εως 13 της ηµερήσιας διάταξης. 
 Ο ∆Σ κος Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε µετά την ψήφιση του 16ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 
 Ο ∆Σ κος Καλαφατέλης Ιωάννης αποχώρησε µετά την ψήφιση του 23ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..114/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Aνάθεση σε δικηγόρο εξωτερικό συνεργάτη του χειρισµού νοµικών 

διαδικασιών σε σχέση µε αξιώσεις του ∆ήµου έναντι των εταιρειών  ΕNERGA 
KAI HELLAS POWER». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
Σχετικά:    
α) η µε αρ. 20/27.1.15 Α.Ο.Ε. 
β)οι µε αρ. 7000/13.3.17 & 7010/17 επιστολές του δικηγόρου Α. Παπαρρηγόπουλου 
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 & του ν. 4312/14  
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Με την υπο (1) σχετικό ΑΟΕ ο ∆ήµος ανέθεσε στον δικηγόρο Ανδρέα Παπαρρη-

γόπουλο τον χειρισµό της  εκπροσώπησης του ∆ήµου στην γνωστή ποινική υπόθεση 

των άνω εταιρειών για ποσά που καταχράστηκαν µέσω των λογ/σµών ρεύµατος για  

πολλούς ∆ήµους µεταξύ των οποίων και ο δικός µας . 

 

 Με την  υπο σχετ. (2α)επιστολή του ο άνω δικηγόρος ενηµερώνει τον ∆ήµο µας  για 

την επιτυχή κατάληξη της ποινικής υπόθεσης στην οποία  αναφέρει: 

«Kε ∆ήµαρχε 

Έχω την τιµή να σας ενηµερώσω ότι την 7η Μαρτίου 2017 περατώθηκε (µετά από 81 

συνεδριάσεις) η εκδίκαση στο Α Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Αθηνών της 

ποινικής υπόθεσης « ΕNERGA KAI HELLAS POWER” η οποία είχε ξεκινήσει την 16η 

Ιανουαρίου 2015 και στην οποία ο ∆ήµος σας κατόπιν µέριµνας σας και απόφασής 

σας παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων και εκπροσωπήθηκε δι εµού. 

Είµαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι µε την απόφαση του ανωτέρω 

δικαστηρίου µεταξύ των άλλων και 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 (14 έτη),Βασίλειος Μηλιώνης(10 

έτη),Νικόλαος ∆εκόλης (15 έτη),Στέφανος Σιαφάκας (15 έτη). 

Σηµειώστε ότι ο Εισαγγελέας Εφετών ήδη άσκησε έφεση κατά της ανωτέρω 

καταδικαστικής απόφασης, προκειµένου στην επικείµενη κατ έφεση δίκη να 

επιβληθούν στους κατηγορούµενους 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 ∆ιονύσου του χρηµατικού ποσού των 130.595,66 ευρώ (Energa) και το 

χρηµατικό ποσό των 70.971,61 ευρώ (Hellas Power)  και συνολικά το χρηµατικό ποσό 

των 201.567,27 ευρώ, που αφορούσε σε αποδοτέα δηµοτικά τέλη καθαριότητας 

(Ν.25/1975) στο φόρο( ηλεκτροδοτούµενων χώρων(άρθρο 10Ν. 1080/1980) και στο 

τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993) κατά κεφάλαιο µόνο βάσει του 

κατηγορητηρίου- παραπεµπτικού Βουλεύµατος. 
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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 λόγω  

εξειδικευµένης νοµικής γνώσης,  της σχετικής εµπειρίας µου και ήδη πολύχρονης 

ενασχόλησής µου µε την συγκεκριµένη υπόθεση ενέργειες: 

Α)τον χειρισµό της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης των ανωτέρω χρηµατικών 

ποσών (201.567,27 ευρώ) σύµφωνα µε τον Ν. 4312/2014 µε συνολική αµοιβή 

µου 1.000 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ πλέον τυχόν απαιτηθησοµένων εξόδων. 

Β)Περαιτέρω τον χειρισµό  

α) της άσκησης αγωγής κατά των ανωτέρω κατηγορουµένων και των εταιρειών 

τους για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου σας, λόγω 

κλονισµού της πίστης και τους κύρους σας (ενδεικτικά για χρηµατικό ποσό 

50.000,00 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 εκπροσώπησή σας ως πολιτικώς ενάγοντες στην κατ έφεση ποινική δίκη, 

ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, και όλα τα 

ανωτέρω µε την ελάχιστη προβλεπόµενη αµοιβή πλέον τυχόν 

απαιτηθησοµένων εξόδων». 

 

Με την νεότερη σχετική (2β)  επιστολή του ενηµερώνει τον ∆ήµο  για την 

προτεινόµενη αµοιβή στον χειρισµό των παραπάνω υποθέσεων η οποία είναι 

σύµφωνη µε τις προβλεπόµενες ελάχιστες τιµές αναφοράς και συγκεκριµένα: 

Α] για τον χειρισµό της 1η περίπτωσης απόδοσης των χρηµατικών ποσών σύµφωνα 

µε τη ποινική απόφαση το ποσό των 1.209,09 ( 983 € καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ 23% 

ποσού 226,09 €) όπως ειδικότερα αναλύεται στην επιστολή 

Β] Περαιτέρω για τον χειρισµό της 2ης περίπτωσης προτείνει:   

α)  ελάχιστα ποσά για την αγωγή  769 ευρώ, πλέον 24% ΦΠΑ (184,56 ευρώ) δηλ. 

συνολικά 953,56 ευρώ.  
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β)  ελάχιστα ποσά αµοιβής των ασφαλιστικών µέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ,  

343 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (82,32 ευρώ) δηλ. συνολικά 425,32 ευρώ.    

γ)  ελάχιστα ποσά αµοιβής της κατ' έφεση ποινικής δίκης, ενώπιον του Πενταµελούς 

Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών,  ανέρχονται σε 1.410 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

(338,4 ευρώ) δηλ. συνολικά 1.748,4 ευρώ.  

 

Με βάση τα ανωτέρω  και έχοντας υπόψη  
-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
-τις διατάξεις του Ν. 4312/2014, 
-την αριθ.  20/27-1-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
-τις σχετικές ενηµερωτικές επιστολές, 
-τον µεγάλο όγκο της συγκεκριµένης δικογραφίας 
-το γεγονός ότι στον ∆ήµο µας υπηρετεί ένας(1) µόνο δικηγόρος  ο οποίος επιµελείται 
τις νοµικές υποθέσεις επτά(7) ΟΤΑ που αποτελούν τον Καλλικρατικό  ∆ήµο ∆ιονύσου 
και  λόγω του τεραστίου  φόρτου της ενασχόλησής του µε τις τρέχουσες και  ιδιαίτερα  
σηµαντικές  υποθέσεις,   είναι  αδύνατη  η ενασχόλησή του  µε την προκείµενη 
υπόθεση εξαιτίας του τεραστίου όγκου της, του απαιτούµενου µεγάλου χρόνου 
ενασχόλησης προς κατανόηση και γνώση του φακέλου και των σηµαντικών 
ιδιαιτεροτήτων και νοµικών ζητηµάτων της, 
 

προτείνεται στην Ο.Ε η αποδοχή της πρότασης του ανωτέρω δικηγόρου  και λήψη 

σχετικής απόφασης για την έγκριση   υλοποίησης των νοµικών ενεργειών και 

ανάθεσης χειρισµού  των παρακάτω νοµικών υποθέσεων έναντι των εταιρειών  

«ΕNERGA KAI HELLAS POWER»: 

 λόγω της εµπειρίας του και εξειδίκευσης στην ανωτέρω υπόθεση δεδοµένης και της 

επιτυχηµένης έκβασης της υπόθεσης  (σχετική η αριθ. 20/2015 Α.Ο.Ε) , και έναντι της 

ελάχιστης που ο ίδιος προτείνει- και αποδέχεται ως αµοιβή του, ως εξής: 

 

 1)διαδικασία απόδοσης βάσει της εκδοθείσας ποινικής απόφασης του συνολικού 

χρηµατικού ποσού 201.567,27 ευρώ (130.595,66 ευρώ από Energa  και 70.971,61 

ευρώ  από Hellas Power)  σύµφωνα µε τον Ν. 4312/2014 µε συνολική αµοιβή του 

1.000 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ, πλέον τυχόν απαιτηθησοµένων εξόδων. 

 

2)άσκησης αγωγής κατά των  κατηγορουµένων και των εταιρειών τους για χρηµατική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου σας, λόγω κλονισµού της πίστης και 

τους κύρους σας (ενδεικτικά για χρηµατικό ποσό 50.000,00 ευρώ) καθώς και για την 
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περαιτέρω αποζηµίωση και αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσης 

περιουσιακής ζηµίας σας (ενδεικτικά τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ). 

3) λήψης ασφαλιστικών µέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ κατά των ανωτέρω , 

4)την εκπροσώπησή του ∆ήµου µας  ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ έφεση ποινική 

δίκη, ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών,  

στον δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγο κο Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα(ΑΜ ∆.Σ.Α 23298) 

Λουκάρεως 55 Αθήνα, ∆ΟΥ ΙΓ Αθηνών, λόγω της πλούσιας εµπειρίας του και 

εξειδίκευσης του  στην υπόθεση ENERGA  HELLAS POWER. 

5)Εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου για κάθε περαιτέρω ενέργεια. 

6)Τη διαβίβαση του θέµατος(Απόφαση της Ο.Ε) στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 

επικύρωση  και καθορισµό της αµοιβής του. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� τις µε αρ. 7000/13.3.17 & 7010/17 επιστολές του δικηγόρου Α. 

Παπαρρηγόπουλου. 
� τις διατάξεις του Ν. 4312/2014. 
� την αριθ.  20/27-1-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� τον µεγάλο όγκο της συγκεκριµένης δικογραφίας. 
� το γεγονός ότι στον ∆ήµο µας υπηρετεί ένας(1) µόνο δικηγόρος  ο οποίος 

επιµελείται τις νοµικές υποθέσεις επτά(7) ΟΤΑ που αποτελούν τον 
Καλλικρατικό ∆ήµο ∆ιονύσου και λόγω του τεραστίου φόρτου της ενασχόλησής 
του µε τις τρέχουσες και ιδιαίτερα σηµαντικές υποθέσεις, είναι  αδύνατη  η 
ενασχόλησή του µε την προκείµενη υπόθεση. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Αποδέχεται την πρόταση του ανωτέρω δικηγόρου και αναθέτει την υλοποίηση 

των νοµικών ενεργειών και το χειρισµό των παρακάτω νοµικών υποθέσεων 

έναντι των εταιρειών «ΕNERGA KAI HELLAS POWER» λόγω της ιδιαίτερης 

εµπειρίας του, της ειδικής ενασχόλησης και εξειδίκευσης στην ανωτέρω 

υπόθεση δεδοµένης και της επιτυχηµένης έκβασης της υπόθεσης (σχετική η 

αριθ. 20/2015 Α.Ο.Ε), και έναντι της ελάχιστης που ο ίδιος προτείνει - και 

αποδέχεται ως αµοιβή του, ως εξής: 
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1. διενέργεια νοµικής διαδικασίας απόδοσης βάσει της εκδοθείσας ποινικής 

απόφασης του συνολικού χρηµατικού ποσού 201.567,27 ευρώ 

(130.595,66 ευρώ από Energa και 70.971,61 ευρώ από Hellas Power) 

σύµφωνα µε τον Ν. 4312/2014 µε συνολική αµοιβή του 1.000 ευρώ 

πλέον 24% ΦΠΑ, πλέον τυχόν απαιτηθησοµένων εξόδων. 

2. την άσκηση αγωγής κατά των κατηγορουµένων και των εταιρειών τους 

για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου µας, λόγω 

κλονισµού της πίστης και τους κύρους µας (ενδεικτικά για χρηµατικό 

ποσό 50.000,00 ευρώ) καθώς και για την περαιτέρω αποζηµίωση και 

αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσης περιουσιακής ζηµίας 

µας (ενδεικτικά τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ) έναντι 

αµοιβής €769,00 πλέον νοµίµου ΦΠΑ. 

3. διενέργεια νοµικών ενεργειών και ενδίκων µέσων λήψης ασφαλιστικών 

µέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ(κάθε προσφόρου) κατά των 

ανωτέρω έναντι αµοιβής €343 πλέον νοµίµου ΦΠΑ, 

4. την παράστασή του προς νοµική εκπροσώπησή του ∆ήµου µας ως 

πολιτικώς ενάγοντος στην κατ’ έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του 

Πενταµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, µε ελάχιστη αµοιβή 

€1410 πλέον νοµίµου ΦΠΑ, στον δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγο κο 

Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα (ΑΜ ∆.Σ.Α 23298) Λουκάρεως 55 Αθήνα, 

∆ΟΥ ΙΓ Αθηνών. 

2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια. 

3. ∆ιαβιβάζει το θέµα (Απόφαση της Ο.Ε) στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
επικύρωση και καθορισµό της αµοιβής του. 

 
 Η απόφαση αυτή δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσούκας Παναγιώτης. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
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Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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