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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          1η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                την 04.01.2022 

                                    (Αριθμ. Πρωτ.:379/04.01.2022) 

    Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 4η  Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη     

και ώρα 09.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 96820/31.12.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής  Επιτροπής στις 31.12.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το 

άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το 

άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  

β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  

75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1),    γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο 

με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 

Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

       Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλος της Ο.Ε. 

3. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                        «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                  «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                   «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                       

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ         Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                   «    « 

            ΑΠΟΦΑΣΗ –002– 

     Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το      

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την παροχή εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση του Δήμου 

Ιλίου ενώπιον του Αρείου Πάγου (Ποινικό Τμήμα) και δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 96502/30.12.2021 έγγραφο της Νομικής 

Υποστήριξης του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Α .Στις  2 Φεβρουαρίου  2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ.,  συζητούνται  ενώπιον του 
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Αρείου Πάγου (ποινικό τμήμα), οι  από 13/3/2020, 12/3/2020 και 13/3/2020 εκθέσεις αναιρέσεως που 

άσκησαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι, Σιαφάκας Στέφανος του Κων/νου, Σιαφάκας Χρήστος 

του Νικολάου και Φλώρος Αριστείδης του Αχιλλέα κατά των με αρ. 1339/2019, 1476/2019, 

1705/2019, 1725/2019, 184/2019, 2034/2019, 2409/2019 2533/2019, 618/2019 αποφάσεων που 

εξέδωσε το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών και της αίτησης αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου για την ίδια υπόθεση και αφορά την υπόθεση της “energa – hellas power” για χρήματα που 

υπεξαιρέθηκαν από τον Δήμο Ιλίου.  

Όπως είναι γνωστό η δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης δικηγορική εταιρεία» 

παραστάθηκε σε όλα τα ποινικά δικαστήρια για λογαριασμό του  Δήμου Ιλίου και δήλωσε παράσταση 

πολιτικής αγωγής.  

Επειδή η πιο πάνω εταιρεία αφενός μεν είναι γνώστης της υπόθεσης αφού παραστάθηκε και στο 

πρώτο και στο δεύτερο βαθμό με επιτυχία,  αφετέρου δε λόγω της μεγάλης διάρκειας της δίκης είναι 

ανέφικτη η καθημερινή παρουσία του δικηγόρου του Δήμου Ιλίου.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να της ανατεθεί η εκπροσώπηση του Δήμου Ιλίου να παραστεί στις  2 

Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., ως και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή τοιαύτη, 

 ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικό τμήμα), όπου συζητούνται οι  από 13/3/2020, 12/3/2020 και 

13/3/2020 εκθέσεις αναιρέσεως που άσκησαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι, Σιαφάκας Στέφανος 

του Κων/νου, Σιαφάκας Χρήστος του Νικολάου και Φλώρος Αριστείδης του Αχιλλέα κατά των με αρ. 

1339/2019, 1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 184/2019, 2034/2019, 2409/2019 2533/2019, 

618/2019 αποφάσεων που εξέδωσε το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών και της αίτησης αναίρεσης του 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να δηλώσει για λογαριασμό του Δήμου Ιλίου παράσταση 

πολιτικής αγωγής. 

Β) Να εγκρίνει και αποδεχθεί την αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας (1.496) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

24% για παράσταση και 406 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% υπόμνημα και συνολικά 1902 συν Φ.Π.Α 24%, 

δηλαδή συνολικά (2.358,48%), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, η οποία είναι η κατωτάτη 

προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί δικηγόρων. 

 Επειδή η Επιτροπής Σας είναι αρμόδια για την παροχή εξουσιοδότησης για τις παραπάνω 

ενέργειες κατ’ άρθρο 72 παρ. Ιστ του Ν. 3852/2010.  

  

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε 

Α)  Να ανατεθεί η εκπροσώπηση του Δήμου Ιλίου  ως πολιτικώς ενάγων και να δηλώσει 

παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικό τμήμα) κατά τη 

δικάσιμο της  2-2-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, ως και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή 

τοιαύτη, όπου συζητούνται  οι  από 13/3/2020, 12/3/2020 και 13/3/2020 εκθέσεις αναιρέσεως που 

άσκησαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι, Σιαφάκας Στέφανος του Κων/νου, Σιαφάκας Χρήστος 
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του Νικολάου και Φλώρος Αριστείδης του Αχιλλέα κατά των με αρ. 1339/2019, 1476/2019, 

1705/2019, 1725/2019, 184/2019, 2034/2019, 2409/2019 2533/2019, 618/2019 αποφάσεων που 

εξέδωσε το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών και της αίτησης αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου για την ίδια υπόθεση, στη  δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης 

δικηγορική εταιρεία» και ειδικότερα στους δικηγόρους της εταιρείας 1) Ευάγγελο Ν. 

Χατζηγιαννάκη του Νικολάου, δικηγόρο Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α 4306 και 2) Βασίλειο 

Χατζηγιαννάκη του Ευαγγέλου,, δικηγόρο Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α  28288 ενεργούντες από 

κοινού ή ο καθένας χωριστά. 

 

Β) Να εγκρίνει και αποδεχθεί την αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας (1.496) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

24% για παράσταση και 406 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% υπόμνημα και συνολικά 1902 συν Φ.Π.Α 24%, 

δηλαδή συνολικά (2.358,48 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, η οποία είναι η κατωτάτη 

προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί δικηγόρων.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

         Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

          Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εξουσιοδοτεί τη  δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης δικηγορική εταιρεία» και 

ειδικότερα στους δικηγόρους της εταιρείας 1) Ευάγγελο Ν. Χατζηγιαννάκη και 2) Βασίλειο Ευαγ. 

Χατζηγιαννάκη, όπως ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά παραστούν και 

εκπροσωπήσουν τον Δήμο Ιλίου ως πολιτικώς ενάγοντα και να δηλώσουν παράσταση πολιτικής 

αγωγής ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικό τμήμα) κατά τη δικάσιμο της  2-2-2022, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, ως και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή τοιαύτη, όπου 

συζητούνται  οι  από 13/3/2020, 12/3/2020 και 13/3/2020 εκθέσεις αναιρέσεως που άσκησαν 

οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι, Σιαφάκας Στέφανος του Κων/νου, Σιαφάκας Χρήστος του 

Νικολάου και Φλώρος Αριστείδης του Αχιλλέα κατά των με αρ. 1339/2019, 1476/2019, 

1705/2019, 1725/2019, 184/2019, 2034/2019, 2409/2019 2533/2019, 618/2019 αποφάσεων 

που εξέδωσε το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών και της αίτησης αναίρεσης του Εισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου για την ίδια υπόθεση 

 

2. Αποδέχεται και εγκρίνει την αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας (1.496) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

για παράσταση και 406 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% υπόμνημα και συνολικά 1902€ συν Φ.Π.Α 24%, 

δηλαδή συνολικά (2.358,48 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, η οποία είναι η κατωτάτη 

προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί δικηγόρων. 
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Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                      Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,          

Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,      

 Βέργος Ι.  

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ        
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