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Εκ του υπ’ αριθ. 29/10-7-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   313/2018 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου τον χειρισμό των ακολούθων 
διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση Energa- Hellas Power: 

1)διαδικασία απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 68.595,65 
€ σύμφωνα με το Ν.4312/2014, 2)άσκηση αγωγής κατά των κα-
τηγορούμενων και των εταιρειών τους, για χρηματική ικανοποίη-
ση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω 

αποζημίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του  
Δήμου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κ.λ.π.), 3)λήψη 

ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεση κ.λ.π. κατά των 
αντιδίκων και 4)εκπροσώπηση του Δή,ου μας ως πολιτικώς ενά-
γοντος στην κατ’ έφεση ποινική δίκη ενώπιον του Πενταμελούς 

Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  10-7-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 12492/6-7-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΣ (αναπλ.) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 
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 Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δή-

μαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 37ο θέμα    της  ημερησίας Δ/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αριθ. 
Πρωτ. 12474/5-7-2018 εισήγηση του Ειδικού Συνεργάτη, κ.Γεωργίου Στρατιώτη, στην οποία αναφέ-
ρει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ:  1.  
Ανάθεση σε Δικηγόρο του χειρισμού των ακολούθων διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση Energa – 
Hellas Power: 1) διαδικασία απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 68.595,65 ευρώ σύμφωνα με 
το Ν. 4312/2014, 2) άσκηση Αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των εταιριών τους, για 
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση 
της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του Δήμου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κ.λπ.), 3) 
λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κ.λπ. κατά των αντιδίκων και 4) 
εκπροσώπηση του Δήμου μας ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ' έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του 
Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. 
 
Σας διαβιβάζω την κατωτέρω ενημέρωση – πρόταση του Δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Κ. 
Παπαρρηγόπουλου, αναφορικά με την υπόθεση της Energa & Hellas Power, και εισηγούμαι στην Ο.Ε. 
και το Δ.Σ. την αποδοχή της πρότασής του και την ανάθεση της υλοποίησης των νομικών ενεργειών 
του θέματος, λόγω της πλούσιας εμπειρίας και εξειδίκευσης στην πολύκροτη υπόθεση του ως άνω 
Δικηγόρου, με τον οποίον έχουμε ήδη συνεργασία, και έναντι της ελάχιστης αμοιβής που ο ίδιος 
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προτείνει – αποδέχεται ως αμοιβή του. 
«Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 
Έχω την τιμή να Σας ενημερώσω ότι την 7 Μαρτίου 2017 περατώθηκε (μετά από 81 συνεδριάσεις) η 
εκδίκαση στο Α’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών της ποινικής υπόθεσης ‘’ENERGA και 
HELLAS POWER’’, η οποία είχε ξεκινήσει την 16 Ιανουαρίου 2015 και στην οποία ο Δήμος Σας, 
κατόπιν μέριμνάς 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 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 Δεκόλης (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) Διατάχθηκε η παρακατάθεση των δεσμευμένων χρηματικών ποσών και των δημευθέντων με την 
απόφαση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το αρ. 1 του Ν. 4312/2014. 
(3) Διατάχθηκε  σύμφωνα με το αρ. 1 παρ. 2 του Ν. 4312/2014 η απόδοση στον Δήμο 
Μεγαρέων του χρηματικού ποσού των 24.504,74 ευρώ (Energa) και το χρηματικό ποσό 
των 44.090,91 ευρώ (Hellas Power) και συνολικά το χρηματικό ποσό των 68.595,65 
ευρώ, που αφορούσε σε αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975), στο φόρο 
ηλεκτροδοτουμένων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και στο τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 
2130/1993), κατά κεφάλαιο μόνο, βάσει του κατηγορητηρίου - παραπεμπτικού Βουλεύματος.  
(4) Επεδίκασε για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου Σας, το αιτηθέν (με 
επιφύλαξη) χρηματικό ποσό των 44 ευρώ.   
 
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και της απολύτως επιτυχούς εκβάσεως της Δίκης, κρίνω 
απαραίτητο για την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου Σας και προτείνω να 
προβείτε στις κατωτέρω απαιτούμενες ενέργειες, τις οποίες θα ήταν ιδιαίτερη τιμή να μου αναθέσει ο 
Δήμος Σας, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης νομικής γνώσης και της σχετικής εμπειρίας μου 
και ήδη πολύχρονης ενασχόλησής μου με την συγκεκριμένη υπόθεση:  
(1) τον χειρισμό της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης των ανωτέρω χρηματικών ποσών 
(68.595,65 ευρώ) σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, με συνολική αμοιβή μου 500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 
24%), πλέον τυχόν απαιτηθησομένων εξόδων.    
(2) Περαιτέρω τον χειρισμό α) της άσκησης Αγωγής κατά των ανωτέρω κατηγορουμένων και των 
εταιριών τους, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου Σας, λόγω κλονισμού της 
πίστης και του κύρους σας (ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 20.000 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.      
 
Σημειώστε ότι ήδη έχω λάβει σχετικές εντολές εκπροσώπησης από περισσότερους από 60 Δήμους, 
από όλη την Ελλάδα.  
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Είμαι στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 
Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι για την συνεργασία. 
Με εκτίμηση 
 
Ανδρέας Κ. Παπαρρηγόπουλος 
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω  ..» 
 
 
Β. Εκτιμώ ότι ο δικηγόρος Ανδρέας Παπαρρηγόπουλος είναι ο κατάλληλος νομικός για την 
εκπροσώπηση του δήμου στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθότι είναι γνώστης αυτής, έχοντας αναλάβει 
και στο παρελθόν αντίστοιχη εντολή κατά των ως άνω αντιδίκων, ενώ και η πλειονότητα των δήμων 
της Χώρας  εκπροσωπείται από τον ίδιο. Συνεπώς  η προηγούμενη και μακρά εμπειρία του ανωτέρου 
δικηγόρου στο σύνολο της υπόθεσης τον καθιστά ως τον πλέον κατάλληλο για τον χειρισμό αυτής.  
 
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαι όπως:  
1. Εγκρίνετε την ανάθεση του χειρισμού των ακολούθων διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση En-
erga – Hellas Power: 1) διαδικασία απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 68.595,65 ευρώ 
σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, 2) άσκηση Αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των εταιριών τους, 
για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω 
αποζημίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του Δήμου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά 
έξοδα κ.λπ.), 3) λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κ.λπ. κατά των αντιδίκων και 
4) εκπροσώπηση του Δήμου μας ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ' έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του 
Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών στον δικηγόρο Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο για τους 
λόγου που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται στις εισηγήσεις.  
2. Παραπέμψετε την υπόθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση και ορισμό της αμοιβής 
αυτού η οποία διαμορφώνεται ως εξής:  
1) για τον χειρισμό της διαδικασίας απόδοσης στον Δήμο σας των χρηματικών ποσών, σύμφωνα με 
το Ν. 4312/2014 και την με αριθμό 1115/2017 απόφαση του Α' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 
Αθηνών, προτείνει η αμοιβή του να ανέρχεται σε 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (120 ευρώ) και 
συνολικά 620 ευρώ. 
2) Περαιτέρω για τον χειρισμό:  
α) της Αγωγής, τα ελάχιστα ποσά αμοιβής μου ανέρχονται σε 407 ευρώ, πλέον 24% ΦΠΑ (97,68 
ευρώ) δηλ. συνολικά 504,68 ευρώ.  
β) των ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ, τα ελάχιστα ποσά αμοιβής του 
ανέρχονται σε 343 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (82,32 ευρώ) δηλ. συνολικά 425,32 ευρώ.    
γ)  της κατ' έφεση ποινικής δίκης, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, τα 
ελάχιστα ποσά αμοιβής του ανέρχονται σε 1.410 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (338,4 ευρώ) δηλ. συνολικά 
1.748,4 ευρώ.  
  
3. Εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια.  

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

Α) Ορίζει την ανάθεση του χειρισμού των ακολούθων διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση Energa 
– Hellas Power: 1) διαδικασία απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 68.595,65 ευρώ σύμφωνα 
με το Ν. 4312/2014, 2) άσκηση Αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των εταιριών τους, για χρη-
ματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση της 
προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του Δήμου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κ.λπ.), 3) λήψη 
ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κ.λπ. κατά των αντιδίκων και 4) εκπροσώπηση του 
Δήμου μας ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ' έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετεί-
ου Κακουργημάτων Αθηνών στον δικηγόρο Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο για τους λόγου που ανωτέ-
ρω αναλυτικά αναφέρονται στις εισηγήσεις.  
 
Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση και ορισμό της αμοιβής αυτού η οποία διαμορ-
φώνεται ως εξής:  
1) για τον χειρισμό της διαδικασίας απόδοσης στον Δήμο σας των χρηματικών ποσών, σύμφωνα με 
το Ν. 4312/2014 και την με αριθμό 1115/2017 απόφαση του Α' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 
Αθηνών, με προτεινόμενη αμοιβή του να ανέρχεται σε 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (120 ευρώ) και 
συνολικά 620 ευρώ. 
2) Περαιτέρω για τον χειρισμό:  
α) της Αγωγής, τα ελάχιστα ποσά αμοιβής μου ανέρχονται σε 407 ευρώ, πλέον 24% ΦΠΑ (97,68 ευ-
ρώ) δηλ. συνολικά 504,68 ευρώ.  
β) των ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ, τα ελάχιστα ποσά αμοιβής του ανέρχο-
νται σε 343 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (82,32 ευρώ) δηλ. συνολικά 425,32 ευρώ.    
γ)  της κατ' έφεση ποινικής δίκης, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, τα 
ελάχιστα ποσά αμοιβής του ανέρχονται σε 1.410 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (338,4 ευρώ) δηλ. συνολικά 
1.748,4 ευρώ.  

 
Β)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   313/2018  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΣ 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 10-7-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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