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Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 

 

ΘΕΜΑ :  Ορισμός δικηγόρου/ων για χειρισμό υποθέσεων. 

 

 Με την αριθμ.285/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εξουσιοδοτήθηκε ο 

Δικηγόρος Αθηνών κ. Ανδρέας Παπαρρηγόπουλος  μεταξύ άλλων να εκπροσωπήσει το Δήμο 

Βέροιας, ως πολιτικώς ενάγων, στην κατ’έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταμελούς 

Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, για την υπόθεση Energa και Hellas Power. 

Με την από 14/4/2018 επιστολή του, ο ανωτέρω δικηγόρος ζητάει επικαιροποίηση της 

ανωτέρω εξουσιοδότησής του. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή: 

 

Α) Να εξουσιοδοτήσει, δώσει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και διορίσει τον 

Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 

14), όπως εμφανισθεί την 9
η
 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 

ΒΕΡΟΙΑΣ, 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, να τον διορίσει αντίκλητο του Δήμου Βέροιας και να  δηλώσει ότι εγκρίνει και 

αναγνωρίζει από σήμερα όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου, που θα ενεργηθούν στα 

πλαίσια της παρεχομένης εντολής που του δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και 

απρόσβλητες.  

Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 285/2017 απόφαση της Ο.Ε. 
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