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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18Ης  ΜΑΙΟΥ 2021 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                            

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί 

παράστασης ενώπιον του ποινικού  τμήματος του 

Αρείου Πάγου και επικαιροποίηση της 150/2020 

προηγούμενης απόφασης. 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 76 

Στη Δάφνη σήμερα την  18η Μαΐου 2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 -12:00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και 
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 
5136/14-05-2021 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω 
μέλη:: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 

Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 9 τακτικά μέλη 

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε  υπόψη του σώματος το 
αριθμ.πρωτ. 5207/17-05-2021 έγγραφο του Οικονομικού τμήματος στο οποίο αναφέρονται τα 
εξής: 

«Με την από 26-04-2021 (αριθμός πινακίου 463/2020) Κλήση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η 

οποία μας επιδόθηκε την 7η Μαΐου 2021 (αρ.πρωτ.4820), καλείται ο Δήμος μας να παραστεί δια συνηγόρου 
την 26η Μαΐου 2021 ενώπιον του Ποινικού Τμήματός του, όπου θα συζητηθεί α) η από 13-03-2020 έκθεση 
αναιρέσεως, την οποία άσκησε ο κατηγορούμενος Αριστείδης Φλώρος 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 Δήμος μας  παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων πρωτοδίκως αλλά είχε 
παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων στον πρώτο βαθμό και είχε εκπροσωπηθεί από τον πληρεξούσιο 
δικηγόρο κο Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα και β) η από 15-07-2020 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (πρώην Energa A.E.), περί 
διορθώσεως – συμπληρώσεως της ανωτέρω υπ’αρ. 2533/2019 αποφάσεως. 

Σας ενημερώνουμε ότι για την ανωτέρω υπόθεση στον Άρειο Πάγο, η οποία είχε αρχικά 
προσδιορισθεί για την δικάσιμο της 11-11-2020 όπου και αποσύρθηκε λόγω πανδημίας, είχε οριστεί 
πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Παπαρρηγόπουλος Ανδρέας με την υπ’ αρ.150/14-10-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι στον Δήμο μας δεν υπηρετεί δικηγόρος προτείνεται στην Οικονομική 
Επιτροπή να ανατεθεί εντολή ανάληψης της υπόθεσης στον δικηγόρο κο Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα όπως 
δυνάμει της από 23-04-2021 υπ’ αρ. πιν. 463/2020 Κλήσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εμφανισθεί 
την 26-05-2021 και σε οποιαδήποτε τυχόν άλλη, μετ’ αναβολή, ή από διακοπή, ή από ματαίωση, ή από 
απόσυρση κλπ. δικάσιμο, ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικού τμήματος) και εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Δάφνης Υμηττού ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την κατηγορία στη συζήτηση α) κατά του 
ανερεσείοντα κατηγορούμενου Αριστείδη Φλώρου, με σκοπό την απόρριψη της από 13-03-2020 αιτήσεώς 
του για αναίρεση (και των τυχόν προσθέτων λόγων του) της υπ’ αρ. 184/2019, 618/2019, 1339/2019, 
1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 2034/2019, 2409/2019 και 2533/2019 απόφασης του Α΄ Πενταμελούς 
Εφετείου Αθηνών, β) κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), 
στη συζήτηση της από 15-07-2020 αίτησής της περί διορθώσεως – συμπληρώσεως της ανωτέρω υπ’ αρ. 
2533/2019 αποφάσεως 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. 

Επιπλέον προτείνουμε την επικαιροποίηση της υπ’αρ.150/14-10-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται η αμοιβή του ως άνω Δικηγόρου.» 

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ να  αποφασίσουμε σχετικά. 

 

 Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 

απόψεις των μελών της και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων και τακτικών μελών της 
επιτροπής κ.κ. Ντίνου Νικόλαου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει αν και 
επί της ουσίας συμφωνεί δεδομένου ότι θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη νομικής υπηρεσίας στο 
Δήμο και Μαργαρίτη Ηλία-Ερρίκου ο οποίος μειοψήφησε δεδομένου ότι θεωρεί απαράδεκτη την 
έλλειψη  νομικής υπηρεσίας στο Δήμο, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του 
σχετικού φακέλου και ειδικότερα, του αριθμ. πρωτ. 5207/17-05-2021 διαβιβαστικού εγγράφου του 
Οικονομικού τμήματος, της αριθμ. 150/2020 προηγούμενης απόφασης,  της αρ.πρωτ. 4820/2021 
κλήσης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και της αριθμ.πρωτ. 4797/2021 επιστολής του 
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δικηγόρου Α. Παπαρρηγόπουλου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΚΔΚ), του 
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 , τον 
Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019 και ισχύει και του Ν.4735/2020, σκέφθηκε και,   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α)Εγκρίνει την επικαιροποίηση της αριθμ. 150/2020 (ΑΔΑ: 6331Ω9Φ-14Υ) προηγούμενης 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Β) Εγκρίνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα όπως δυνάμει της 
από 23-04-2021 υπ’ αρ. πιν. 463/2020 Κλήσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εμφανισθεί την 
26-05-2021 και σε οποιαδήποτε τυχόν άλλη, μετ’ αναβολή, ή από διακοπή, ή από ματαίωση, ή 
από απόσυρση κλπ. δικάσιμο, ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικού τμήματος) και εκπροσωπήσει 
τον Δήμο Δάφνης Υμηττού ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την κατηγορία στη 
συζήτηση α) κατά του ανερεσείοντα κατηγορούμενου Αριστείδη Φλώρου, με σκοπό την απόρριψη 
της από 13-03-2020 αιτήσεώς του για αναίρεση (και των τυχόν προσθέτων λόγων του) της υπ’ αρ. 
184/2019, 618/2019, 1339/2019, 1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 2034/2019, 2409/2019 και 
2533/2019 απόφασης του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, β) κατά της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), στη συζήτηση της από 15-07-
2020 αίτησής της περί διορθώσεως – συμπληρώσεως της ανωτέρω υπ’ αρ. 2533/2019 
αποφάσεως 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. 
Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ντίνος 

Νικόλαος και  Μαργαρίτης Ηλίας –Ερρίκος, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης  

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                                                                        ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
             ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
                                    ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                                        ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
              
        
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
              
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    
   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 


