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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.

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ιθ΄ εδ.γ  του ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή έχει 
δικαίωμα με απόφασή της να αναθέτει κατ’ εξαίρεση σε δικηγόρο τον χειρισμό υποθέσεων, όταν 
πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρές και ειδικής φύσης υποθέσεις που το συμφέρον του νομικού προσώπου 
επιβάλλει την ανάθεσή τους σε δικηγόρους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία ………..»

Β) Ο Δικηγόρος Αθηνών έστειλε την παρακάτω επιστολή:

«Με από την 26-8-2020 (αριθμός πινακίου 463/2020), Κλήση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που 
σας κοινοποιήθηκε, καλείται ο πολιτικώς ενάγων και υποστηρίζων την κατηγορία Δήμος Σας, να 
παραστεί δια συνηγόρου την 11-11-2020 ενώπιον του Ποινικού Τμήματός του, οπότε συζητείται, μεταξύ 
άλλων, η από 13-3-2020 έκθεση αναιρέσεως, την οποία άσκησε ο κατηγορούμενος Αριστείδης 
ΦΛΩΡΟΣ 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 
σας παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων (όπως και πρωτοδίκως) και εκπροσωπήθηκε δι' εμού. 

Υπενθυμίζω ότι στα πλαίσια της ανωτέρω ποινικής δίκης, η οποία είχε απολύτως επιτυχή έκβαση για 
τον Δήμο σας και τους λοιπούς 110 Δήμους που είχα την τιμή να εκπροσωπήσω δικαστικά και εξωδίκως 
στην ανωτέρω υπόθεση, ο Δήμος σας ήδη εισέπραξε το σύνολο του κεφαλαίου που αφορούσε σε 
υπεξαιρεθέντα (από Σεπτέμβριο του 2011 ως Ιούλιο του 2012) 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), ενώ με την ανωτέρω ήδη αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ως 
γνωστόν, κηρύχθηκε ένοχος ο ανωτέρω κατηγορούμενος για το αδίκημα της υπεξαίρεσης από 
διαχειριστή ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών και επιδικάστηκε 
για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου σας, το αιτηθέν (με επιφύλαξη) χρηματικό 
ποσό των 44 ευρώ. Ηδη δε, μου έχετε αναθέσει και τη δικαστική διεκδίκηση των τόκων του ανωτέρω 
υπεξαιρεθέντος κεφαλαίου και της περαιτέρω αποζημίωσης λόγω ηθικής σας βλάβης εκ της ανωτέρω 
αδικοπραξίας. 

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, για την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου σας, 
επιβάλλεται η παράστασή σας και στο ανωτέρω ανώτατο δικαστήριο που κληθήκατε για την 
υποστήριξη της κατηγορίας και προκειμένου να νομιμοποιηθεί ο Δήμος Σας ως πολιτικώς ενάγων και 
υποστηρίζων την κατηγορία και να παρασταθεί στην ανωτέρω δίκη δι' εμού (όπως πρωτόδικα και σε 
δεύτερο βαθμό), λόγω αφενός της ήδη πολύχρονης ενασχόλησής μου με την υπόθεση (από το 2015), 
αφετέρου της απολύτως επιτυχούς εκβάσεώς της, εκ τρίτου της απαιτούμενης εξειδικευμένης νομικής 



γνώσης και εμπειρίας και τέλος της ιδιαίτερης σπουδαιότητας της υπόθεσης για τον Δήμο, επισυνάπτω 
κείμενο εξουσιοδότησής μου……………..

Προτείνω για την ανωτέρω παράστασή μου στον Αρειο Πάγο την ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή (ΦΕΚ 
Α' 208/27-9-2013), δηλαδή 1.496 € (πλέον ΦΠΑ 24%, 359,04 €) και συνολικά 1.855,04 €. »

O Δικηγόρος του Δήμου κ. Γεώργιος Παπαστεργίου, με την από 8-10-2020 γνωμοδότησή του  εισηγείται 
τον ορισμό του ανωτέρω δικηγόρου για τον χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης και την παράστασή του 
ενώπιον του Αρείου Πάγου (όπως πρωτόδικα και σε δεύτερο βαθμό), για την υποστήριξη της 
κατηγορίας και προκειμένου να νομιμοποιηθεί ο Δήμος Βέροιας ως πολιτικώς ενάγων και υποστηρίζων 
την κατηγορία, λόγω αφενός της ήδη πολύχρονης ενασχόλησής του με την υπόθεση (από το 2015), 
αφετέρου της απολύτως επιτυχούς εκβάσεώς της, εκ τρίτου της απαιτούμενης εξειδικευμένης νομικής 
γνώσης και εμπειρίας και τέλος της ιδιαίτερης σπουδαιότητας της υπόθεσης για τον Δήμο.
 
Σύμφωνα με τα  κατώτατα όρια του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, άρ, 166, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), για 
την ανωτέρω παράστασή του στον Αρειο Πάγο η ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή ανέρχεται σε 1.496 € 
(πλέον ΦΠΑ 24%, 359,04 €) και συνολικά 1.855,04€ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Βέροιας, οικονομικού έτους 2020, σε βάρος του ΚΑ 00.6111.001, με τίτλο «Αμοιβές νομικών 
και συμβολαιογράφων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 15.000€, ενώ με την υπ’αριθμ. 
847/13-10-2020 απόφαση έγινε δέσμευση πίστωσης ύψους 1.855,04 ευρώ σε βάρος του ανωτέρω ΚΑΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή:

Να εξουσιοδοτήσει, δώσει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και διορίσει τον Δικηγόρο Αθηνών, 
Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14), ΑΦΜ 129116289, Δ’ 
ΔΟΥ Αθηνών, όπως εμφανισθεί την 11η Νοεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από 
διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικού τμήματος), δυνάμει της από 26-8-2020 υπ. αρ. 
πιν. 463/2020 Κλήσης και εκπροσωπήσει τον Δήμο Βέροιας. ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα 
την κατηγορία κατά του ανερεσείοντα κατηγορουμένου Αριστείδη Φλώρου, με σκοπό την απόρριψη 
της από 13-3-2020 αιτήσεώς του για αναίρεση της υπ. αρ. 1339/2019, 1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 
184/2019, 2034/2019, 2409/2019, 2533/2019, 618/2019 απόφασης του Α’ Πενταμελούς Εφετείου 
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 διορίσετε 
αντίκλητό μας και να δηλώσετε ότι εγκρίνετε και αναγνωρίζετε 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.
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