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          Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:11525/16.03.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             12η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                     την 15.03.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Μαρτίου 2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 10586/09-03-2018 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 09-03-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ     Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

ΑΠΟΦΑΣΗ –120– 

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

   8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την παροχή εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση του 

Δήμου Ιλίου ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και δήλωση παράστασης 

πολιτικής αγωγής. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 8607/01.03.2018 έγγραφο της Νομικής 

Υποστήριξης του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

  «Στις 9-5-2018 συζητείται ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών η 

έφεση των Αρ. Φλώρου κ.λ.π. κατά της πρωτοδίκου καταδικαστικής απόφασης που 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 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 

βαθμό, αφετέρου δε λόγω της μεγάλης διάρκειας της δίκης είναι ανέφικτη η καθημερινή παρουσία του 
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δικηγόρου του Δήμου Ιλίου.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ανατεθεί η εκπροσώπηση του Δήμου Ιλίου να παραστεί ως πολιτικώς 

ενάγων στην κατ’ έφεση δίκη των Αρ. Φλώρου κ.λ.π. που αφορά την υπόθεση της ENERGA – HELLAS 

POWER (κατηγορούμενοι Αριστείδης Φλώρος κ.λ.π.)  ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 9ης Μαίου 2018 ως και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή 

τοιαύτη, στη  δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης δικηγορική εταιρεία» και ειδικότερα 

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

ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας (1.410) ευρώ πλέον 

Φ.Π.Α. 24% (338,40), ήτοι (1.748,40) ευρώ, 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 να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων στην κατ’ 

έφεση δίκη των Αρ. Φλώρου κ.λ.π. που αφορά την υπόθεση της ENERGA – HELLAS POWER 

(κατηγορούμενοι Αριστείδης Φλώρος κ.λ.π.)  ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 

Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 9ης Μαίου 2018 ως και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή τοιαύτη, στη  

δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης δικηγορική εταιρεία» και ειδικότερα στους δικηγόρους 

της εταιρείας 1) Ευάγγελο Ν. Χατζηγιαννάκη και 2) Βασίλειο Ευαγ. Χατζηγιαννάκη, ενεργούντες από 

κοινού ή ο καθένας χωριστά. 

 

Β) Να εγκρίνει και αποδεχθεί την αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας (1.410) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

(338,40), ήτοι (1.748,40) ευρώ, 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  στην κατ’ έφεση δίκη των Αρ. Φλώρου 

κ.λ.π. που αφορά την υπόθεση της ENERGA – HELLAS POWER (κατηγορούμενοι Αριστείδης 

Φλώρος κ.λ.π.)  ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη 

δικάσιμο της 9ης Μαίου 2018 ως και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή τοιαύτη 

2. Την αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας (1.410) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (338,40), ήτοι (1.748,40) 
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ευρώ, η οποία είναι η κατωτάτη προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί δικηγόρων. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                        Τα Μέλη 

                                    Κουμαραδιός Γ.,    Γκόγκος Κ.,                

                                    Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Βέργος   Ι.,   

                                   Βομπιράκη Ν.,  Κανελλόπουλος Γ.,         

                                            Γαλούνης Δ. 

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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