ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.8/25-4-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 94

Περίληψη
Επικαιροποίηση της με αριθμό 93/2017 προγενέστερης απόφασης
της ΟΕ σχετικά με την «Ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών
εξουσιοδότησης προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για
την είσπραξη του δεσμευμένου ποσού στο ΤΠΔ υπέρ του Δήμου
Ξάνθης από την καταδίκη των εταιριών Energa και Hellas Power
μετά την έκδοση των με αριθμών 534/2017 και 1115/2017
αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων Αθηνών και
κατάθεση αγωγής αποζημίωσης καθώς και αίτησης για
συντηρητική κατάσχεση και καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 25 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.12023/20-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Μποζ Ραμαδάν
2) Μυλωνάς Γεώργιος
5) Παρτσαλίδου Δέσποινα
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λύρατζης Πασχάλης
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2) Ηλιάδης Θωμάς
4) Καρά Αχμέτ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Κοινωνία Δημοτών
Εμμανουήλ Φανουράκης.
Γίνεται μνεία ότι στην ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε εγκαίρως τον
Πρόεδρο για την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Δέσποινα Παρτσαλίδου
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.11558/18-4-2018 εισήγηση του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης με θέμα
«επικαιροποίηση της με αριθμό 93/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης»
Με την υπ’αριθμ.93/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης αποφασίστηκαν
μεταξύ άλλων τα εξής: «Εξουσιοδοτούμε, παρέχουμε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και
διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών
(Λουκάρεως 55), όπως: 1/ παραστεί στην κατ’έφεση δίκη της με αριθμό 1115/2017 απόφασης του Α
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών –τελική απόφαση με αριθμό 534/2017- ως πολιτική αγωγή
για τον Δήμο Ξάνθης ,με τις ίδιες ακριβώς εντολές που είχε παρασταθεί και κατά την πρωτόδικη δίκη ήτοι
ως πολιτική αγωγή για την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο Δήμος Ξάνθης και την
αποζημίωσή μας από την ζημία λόγω της άδικης πράξης τους και της και σε κάθε περίπτωση προς
υποστήριξη της ανωτέρω κατηγορίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα ο ανωτέρω συνήγορος πολιτικής αγωγής,
σύμφωνα με το άρθρο 373 ΚΠοινΔ, την απόδοση με την εκδοθησομένη
απόφαση, του συνόλου των ανωτέρω οφειλομένων ποσών στον Δήμο μας 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 εν γένει
εκπροσωπώντας το Δήμο 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»
Ενόψει της εκδίκασης στις 9 Μαΐου 2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή
δικάσιμο ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών της έφεσης κατά της με αριθμό
πρωτόδικης υπ. αρ. 534/2017 απόφασης του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για την οποία
μας κοινοποιήθηκε κλήση παρακαλούμε όπως επικαιροποιηθεί η προηγούμενη ως εξής:
«Εξουσιοδοτούμε, δίνουμε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και διορίζουμε τον Δικηγόρο
Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14), όπως εμφανισθεί
την 9η Μαΐου 2018 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 Ξάνθης, 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 μας 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 μας, 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 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»
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επικαιροποιεί τη με αριθμό 93/2017 προγενέστερη απόφασή της σχετικά με την «Ανάθεση σε
δικηγόρο Αθηνών εξουσιοδότησης προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την είσπραξη του
δεσμευμένου ποσού στο ΤΠΔ υπέρ του Δήμου Ξάνθης από την καταδίκη των εταιριών Energa και Hellas
Power μετά την έκδοση των με αριθμών 534/2017 και 1115/2017 αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου
κακουργημάτων Αθηνών και κατάθεση αγωγής αποζημίωσης καθώς και αίτησης για συντηρητική
κατάσχεση και καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου» ως εξής:
Εξουσιοδοτούμε, δίνουμε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και διορίζουμε τον Δικηγόρο
Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14), όπως εμφανισθεί
την 9η Μαΐου 2018 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 Ξάνθης, 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 μας 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 μας, 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 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.
…………………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 26-4-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

