
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 23ην του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 

14:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4646/16-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,  

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  23Ο Η.Δ. 

Ανάθεση στο δικηγόρο Ιωάννη Βοσκόπουλο να παραστεί ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων Αθηνών για λογαριασμό του Δήμου κατά τη δικάσιμο της 9ης/5/2018. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

1)   Η Α.Ε. ΚΕΝΤΩΡ Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει εισπράξει για λογαριασμό του 

Δήμου από πελάτες της για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ μηνών Σεπτεμβρίου ως  Νοεμβρίου 2011, 

ποσό €165.005,00€ το οποίο η εταιρεία αυτή ιδιοποιείται παρανόμως, αρνούμενη την απόδοσή του στο Δήμο, 

αν και επανειλημμένως οχλήθηκε. Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφασή της 314/31-12-2012 ανέθεσε στη 

δικηγόρο Ουρανία Παπαευαγγέλου, εκτός άλλων και συνέταξε και εγχείρισε μηνυτήρια αναφορά του Δήμου 

στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών κατά του εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας για υπεξαίρεση του 

παραπάνω ποσού και για διερεύνηση της υπόθεσης αυτής.  

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/23-4-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 5169/27-4-2018 

τηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6ΚΦΟΩΗ8-1ΙΠ



 

 2)    Η Α.Ε. ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει εισπράξει για 

λογαριασμό του Δήμου από πελάτες της για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, ποσό €84.755,00€, το 

οποίο η εταιρεία αυτή ιδιοποιείται παρανόμως, αρνούμενη την απόδοσή του στο Δήμο, αν και επανειλημμένως 

οχλήθηκε. Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφασή της 314/31-12-2012 ανέθεσε στη δικηγόρο Ουρανία 

Παπαευαγγέλου, εκτός άλλων και συνέταξε και εγχείρισε μηνυτήρια αναφορά του Δήμου στον κ. Εισαγγελέα 

Πλημ/κών Αθηνών κατά του εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας για υπεξαίρεση του παραπάνω ποσού. Για τις 

ως άνω απαιτήσεις του ο Δήμος έχει εγείρει κατά των παραπάνω δύο εταιρειών και αγωγές, απευθυνόμενες 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, των οποίων η συζήτηση προσδιορίστηκε για τις 28-1-2016. 

 Επί της άνω υπόθεσης, της οποίας η εκδίκαση διήρκεσε δύο (2) έτη και δύο (2) μήνες, εκδόθηκε η υπ΄ 

αριθμ. 534/2017 απόφαση του Α΄ Τριμελούς  Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών με την οποία οι άνω 

κατηγορούμενοι- εκπρόσωποι των Εταιρειών κρίθηκαν ένοχοι και διατάχθηκε η απόδοση του ποσού στον Δήμο 

των 165.005,00€ ευρώ από την ΚΕΝΤΩΡ ΑΕ και το ποσόν των 84.755,00€ από την «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΑΕ». 

Επίσης επιδίκασε στον Δήμο το ποσόν των 1.000,00€ ευρώ καθ’ εκάστου των κατηγορουμένων για χρηματική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 

 Οι ως άνω εκπρόσωποι των εταιρειών - κατηγορούμενοι α) Αριστείδης Φλώρος του Αχιλλέα και της 

Αλίκης, β) Αχιλλέας Φλώρος του Αριστείδη και της Αικατερίνης, γ) Βασίλειος Μηλιώνης του Χρήστου και της 

Γλυκερίας, δ) Στέφανος Σιαφάκας του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, ε) Νικόλαος Δεκόλης του Αποστόλου 

και της Μαργαρίτας, άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής με αριθμ. 534/2017 απόφασης του Α΄Τριμελούς 

Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, η οποία εκδικάζεται ενώπιων του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 

στις 9-5-2018. 

 Η ως άνω δίκη έχει μεγάλη σπουδαιότητα για τα συμφέροντα του δήμου, αναμένεται δε, όπως και η 

πρωτόδικη, να διαρκέσει επί δύο (2) έτη τουλάχιστον. Επίσης, απαιτείται μακροχρόνια μελέτη λόγω του 

ογκωδέστατου φακέλου αυτής, αλλά και του εξειδικευμένου αντικειμένου και ως εκ τούτου  είναι απαραίτητο 

να ανατεθεί σε Δικηγόρο ο οποίος να έχει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία επί του θέματος. 

Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ανατεθεί η υπόθεση στο 

δικηγόρο Ιωάννη Βοσκόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών (οδός Βουκουρεστίου 25Α), με ΑΦΜ 

032706200, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, ο οποίος  την χειρίστηκε επιτυχώς στο Πρωτόδικο Δικαστήριο, να παραστεί κατά 

τη δικάσιμο της 9ης Μαΐου 2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Α΄ 

Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και επαναλάβει τη Δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής 

του ήδη νομιμοποιηθέντος και παραστάντος πρωτοδίκως Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, για χρηματική ικανοποίηση 

λόγω ηθικής βλάβης, για ποσό 1.000,00€ καθ’ εκάστου των κατηγορουμένων, λόγω κλονισμού της πίστης και 

του κύρους του, προκληθείσας αιτιωδώς από τα 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 μας ως πολιτικός ενάγων κατά 

των κατηγορουμένων α) Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης, β) Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδη και 

της Αικατερίνης, γ) Βασίλειου Μηλιώνη του Χρήστου και της Γλυκερίας, δ) Στέφανου Σιαφάκα του 

Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, ε) Νικόλαου 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’ αριθμ. 

ΑΔΑ: 6ΚΦΟΩΗ8-1ΙΠ



 

534/2017 απόφαση του Α΄ Τριμελούς  Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και γενικά να εκπροσωπεί 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. 

 Ο άνω Δικηγόρος υπέβαλε την από 23-4-2018 έγγραφη προσφορά του με την οποία αιτείται το ποσόν  

των 3.500,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. 3. Το ότι στο Δήμο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αναθέτει στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Βοσκόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών (οδός 

Βουκουρεστίου 25Α), με ΑΦΜ 032706200, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 9ης Μαΐου 2018 

ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων Αθηνών και επαναλάβει τη Δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής του ήδη νομιμοποιηθέντος 

και παραστάντος πρωτοδίκως Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, για 

ποσό 1.000,00€ 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 μας ως πολιτικός ενάγων κατά των 

κατηγορουμένων α) Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης, β) Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδη και της 

Αικατερίνης, γ) Βασίλειου Μηλιώνη του Χρήστου και της Γλυκερίας, δ) Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντίνου 

και της Βασιλικής, ε) Νικόλαου 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’ αριθμ. 

534/2017 απόφαση του Α΄ Τριμελούς  Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και γενικά να εκπροσωπεί 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. 

Παραπέμπει τον ορισμό της αμοιβής του ως άνω δικηγόρου στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη 

σχετικής απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 106/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

ΑΔΑ: 6ΚΦΟΩΗ8-1ΙΠ



 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

23ην Απριλίου 2018. 

Ψυχικό, 27-4-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 
 

ΑΔΑ: 6ΚΦΟΩΗ8-1ΙΠ
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