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                                           ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 10/2015 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης: 1) Για την έγκριση ή µη δήλωσης παράστασης πολιτικής 
αγωγής 44,00€,ε επιφύλαξη, του ∆ήµου Καισαριανής κατά την εκδίκαση ενώπιον του 
Α’ Τριµελούς  Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, κατά τη διακοπείσα συνεδρίαση 
από 16/1/2015 για την 5/2/2015 και σε κάθε αναβολή ή διακοπή της δίκης, της 
υπόθεσης των εταιρειών ENERGA-ΚΕΝΤΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. και HELLAS POWER A.E. µε κατηγορούµενους τους Αριστείδη 
Φλώρο, Αχιλλέα Φλώρο, Βασίλειο Μηλιώνη κ.λ.π., για αδικήµατα , µεταξύ άλλων 
της κακουργηµατικής  υπεξαίρεσης και 2) ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να 
καταθέσει δήλωση παράστασης Πολιτικής Αγωγής και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο 
Καισαριανής στην παραπάνω δίκη. 
  
Πρακτικό της µε αριθµό 4ης/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της 30ης του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 902/27-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 
67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι  (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος                   1.Βούρλος ∆ηµήτριος 
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                             
2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
3.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
4.Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης(αναπλ. µέλος) 
5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
6.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
 



Στην Συνεδρίαση επίσης  παρευρέθηκαν,  η δηµοτική υπάλληλος Χουδετσανάκη 
Γαρυφαλιά  για τη τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης , ο κος Περρής Ιωάννης 
και ο κος Γαβριλάκης Μπαµπάς Κων/νος  αναπληρωµατικά µέλη της  Οικονοµικής 
Επιτροπής του συνδυασµού Λαϊκή Συσπείρωση.   
 
Ο Πρόεδρος – ∆ήµαρχος  ο οποίος  εισηγείται το 2o  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης, 
θέτει  υπόψη  των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, την εισήγηση της  Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας η οποία έχει ως εξής:  
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        29.01.2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                Προς  
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      Την Οικονοµική Επιτροπή 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης: 1) Για την έγκριση ή µη, δήλωσης παράστασης 
πολιτικής αγωγής 44,00 €, µε επιφύλαξη, του ∆ήµου Καισαριανής κατά την 
εκδίκαση ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, κατά τη 
δικάσιµο της 5.2.2015, µετά από διακοπή της συνεδρίασης της 16.01.2015, 
και σε κάθε αναβολή ή διακοπή της δίκης, της υπόθεσης των εταιρειών 
ENERGA – ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. και 
HELLAS POWER Α.Ε. µε κατηγορούµενους τους Αριστείδη Φλώρο, Αχιλλέα 
Φλώρο, Βασίλειο Μηλιώνη κλπ., για αδικήµατα, µεταξύ άλλων, της 
κακουργηµατικής υπεξαίρεσης και    
2) ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να καταθέσει δήλωση παράστασης 
Πολιτικής Αγωγής και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Καισαριανής  στην παραπάνω 
δίκη. 

****************** 
Με το υπ αρ. 365/2014 Βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών, 
παραπέµπονται να δικαστούν Ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Εφετείου 
Κακουργηµάτων Αθηνών, οι νόµιµοι εκπρόσωποι, ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι και 
λοιποί υπεύθυνοι των εταιρειών ENERGA –ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙ-ΚΗΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε και HELLAS POWER Α.Ε, κατηγορούµενοι µεταξύ 
άλλων , ότι κατά το χρονικό διάστηµα από Σεπτέµβριο του έτους 2011 µέχρι 
τον Ιούλιο του έτους 2012, υπεξαίρεσαν από κοινού υπό ιδιαζόντως 
επιβαρυντικές περιστάσεις, µε την ιδιότητα του διαχειριστή ξένης περιουσίας, 
όσον αφορά το ∆ήµο Καισαριανής το χρηµατικό ποσόν των  56.407,93 Ευρώ, 
το οποίο προήρχετο από τα ∆ηµοτικά τέλη καθαριότητας, το φόρο 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων και το τέλος ακίνητης περιουσίας, τα οποία ενώ 
εισέπραξαν µε τους λογαριασµούς κατανάλωσης ρεύµατος, δεν τα απέδωσαν 
στον δικαιούχο ∆ήµο Καισαριανής, αλλά τα ιδιοποιήθηκαν παράνοµα, όπως τα 
αδικήµατα αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο παραπάνω Βούλευµα του 
Συµβουλίου Εφετών Αθηνών . 
Ο ∆ήµος Καισαριανής, ως έχων άµεσο, υλικό και «ενεστώς» έννοµο 
συµφέρον, δικαιούται να παρασταθεί στην παραπάνω ποινική δίκη ως 
πολιτικώς ενάγων, αξιώνοντας αποζηµίωση και αποκατάσταση της 
προκληθείσας σε βάρος του περιουσιακής ζηµίας από τα παραπάνω αδικήµατα 
των κατηγορουµένων και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, εξαιτίας 
της προσβολής που υπέστη το κύρος και η αξιοπιστία του ∆ήµου από τις 
παράνοµες πράξεις τους και τέλος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώµατα 
του πολιτικώς ενάγοντος που προβλέπονται από το νόµο . 



Λαµβάνοντας υπόψη σας όσα προαναφέρθηκαν καθώς και το γεγονός ότι ο 
∆ήµος δικαιούται και υποχρεούται να υπερασπίζεται το κύρος την 
αξιοπιστία και την περιουσία του παρακαλώ να λάβετε απόφαση : 
1. Για την έγκριση ή µη, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής του ∆ήµου 
Καισαριανής,  κατά την εκδίκαση ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Εφετείου 
Κακουργηµάτων Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 5.2.2015,  ή και σε κάθε 
νόµιµη αναβολή ή  διακοπή της δίκης, της υπόθεσης των εταιρειών ENERGA –
ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε και HELLAS 
POWER Α.Ε µε κατηγορούµενους τους Αριστείδη Φλώρο, Αχιλλέα Φλώρο, 
Βασίλειο Μηλιώνη κλπ. ,για τα αδικήµατα της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης 
σε βάρος και του ∆ήµου Καισαριανής και της κατ΄ επάγγελµα νοµιµοποίησης 
εσόδων προερχοµένων από εγκληµατική δραστηριότητα, όπως αυτά  
περιγράφονται αναλυτικά στο µε αρ. 365/2014 Βούλευµα του Συµβουλίου 
Εφετών Αθηνών 
2.  Στην περίπτωση που λάβετε απόφαση να παραστεί ο ∆ήµος στην παραπάνω 
∆ίκη και να δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής κατά τα παραπάνω, να 
χορηγήσετε στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών Αντώνη Μπιτσάκη του Μιχαήλ, 
µε ΑΜ∆ΣΑ 14822 µέλος της δικηγορικής εταιρίας Α. Μπιτσάκης και 
Συνεργάτες, µε ΑΜ∆ΣΑ 8416, και ΑΦΜ 997508088, οδός Σκουφά 32  Αθήνα,  
την ειδική εντολή, το δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα, να εµφανισθεί κατά 
την 5η Φεβρουαρίου 2015, µετά από διακοπή της συνεδρίασης της 16ης 
Ιανουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή και από διακοπή 
δικάσιµο, ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, να 
δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Καισαριανής, για 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής του βλάβης για ποσό 44 ευρώ καθ’ 
εκάστου των κατηγορουµένων, λόγω κλονισµού της πίστης και του κύρους του, 
µε ρητή επιφύλαξη για την περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της 
προκληθείσας περιουσιακής του ζηµίας και περαιτέρω χρηµατικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και να εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο 
Καισαριανής ως πολιτικώς ενάγοντα κατά των κατηγορουµένων Αριστείδη 
Φλώρου του Αχιλλέα , Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδη , Βασιλείου Μηλιώνη του 
Χρήστου, Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντίνου κλπ, κατηγορουµένων στο 
παραπάνω παραπεµπτικό βούλευµα και σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές 
πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, ενεργώντας 
οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εντολής αυτής . 
Η αµοιβή τoυ παραπάνω δικηγόρου θα είναι σύµφωνη µε τον Κώδικα περί 
∆ικηγόρων. 
Η προβλεπόµενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει σε 1.230,00 € πλέον ΦΠΑ 
23%. 

Ο Υπάλληλος της Νοµικής Υπηρεσίας 
Σταθάκης Ιωάννης 

 
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή 
 
                                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπ΄όψιν  την πιο πάνω εισήγηση  

 
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 



Eγκρίνει τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Καισαριανής,  κατά 
την εκδίκαση ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, κατά τη 
δικάσιµο της 5.2.2015,  ή και σε κάθε νόµιµη αναβολή ή  διακοπή της δίκης, της 
υπόθεσης των εταιρειών ENERGA –ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε και HELLAS POWER Α.Ε µε κατηγορούµενους τους Αριστείδη 
Φλώρο, Αχιλλέα Φλώρο, Βασίλειο Μηλιώνη κλπ.,για τα αδικήµατα της 
κακουργηµατικής υπεξαίρεσης σε βάρος και του ∆ήµου Καισαριανής και της κατ΄ 
επάγγελµα νοµιµοποίησης εσόδων προερχοµένων από εγκληµατική δραστηριότητα, 
όπως αυτά  περιγράφονται αναλυτικά στο µε αρ. 365/2014 Βούλευµα του 
Συµβουλίου Εφετών Αθηνών. 
 
Χορηγεί  στο  δικηγόρο Αθηνών Αντώνη Μπιτσάκη του Μιχαήλ, µε ΑΜ∆ΣΑ 14822 
µέλος της δικηγορικής εταιρίας Α. Μπιτσάκης και Συνεργάτες,οδός Σκουφά 32  
Αθήνα,  την ειδική εντολή, το δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα, να εµφανισθεί 
κατά την 5η Φεβρουαρίου 2015, µετά από διακοπή της συνεδρίασης της 16ης 
Ιανουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιµο, 
ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, να δηλώσει 
παράσταση πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Καισαριανής, για χρηµατική ικανοποίηση 
λόγω ηθικής του βλάβης για ποσό 44 ευρώ καθ’ εκάστου των κατηγορουµένων, λόγω 
κλονισµού της πίστης και του κύρους του, µε ρητή επιφύλαξη, για την περαιτέρω 
αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής του ζηµίας και 
περαιτέρω χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και να εκπροσωπήσουν τον 
∆ήµο Καισαριανής ως πολιτικώς ενάγοντα κατά των κατηγορουµένων Αριστείδη 
Φλώρου του Αχιλλέα , Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδη , Βασιλείου Μηλιώνη του 
Χρήστου, Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντίνου κλπ, κατηγορουµένων στο 
παραπάνω παραπεµπτικό βούλευµα και σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές 
πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, ενεργώντας 
οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εντολής αυτής . 
Η αµοιβή τoυ παραπάνω δικηγόρου θα είναι σύµφωνη µε τον Κώδικα περί 
∆ικηγόρων. 
Η προβλεπόµενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει σε 1.230,00 € πλέον ΦΠΑ 23%. 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                     1.Πολυχρονάκης Συµεών                                             
                                                                     2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                     3.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                     4.Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης(αναπλ. µέλος) 
                                                                     5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                     6.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
    ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
                                                                              Καισαριανή   2/2/2015 

                                                  Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                                       Της υπηρεσίας 

                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                                                           


