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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 20
η
 Οκηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 37/16-

10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (18) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Οη θ.θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη Αζαλάζηνο Μνδέο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο 

ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 728/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 733/2020).  

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Οξηζκόο πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ Αζελώλ θ. 

Παπαξξεγόπνπινπ Αλδξέα γηα παξάζηαζε ζηνλ Άξεην Πάγν θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 11
εο

-

11-2020 (ππόζεζε ENERGA-HELLAS POWER)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 14434/16-10-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 14302/14-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 13902/7-10-2020 

Γλσκνδόηεζε  ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο 

Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Οξηζκόο πιεξεμνπζίνπ 

δηθεγόξνπ Αζελώλ θ. Παπαξξεγόπνπινπ Αλδξέα γηα παξάζηαζή ζηνλ Άξεην Πάγν θαηά 

ηελ δηθάζηκν ηεο 11-11-2020, ππόζεζε ENERGA-HELLAS POWER΄΄ - ΣΦΔΤ: - 1. Η από 

13-03-2020 έθζεζε αλαηξέζεσο ηνπ θ. Αξηζηείδε Φιώξνπ θαηά ηεο κε - 

αξ.184,618,1339,1476,1705,1725,2034,2409 θαη 2533/2019 θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο 

ηνπ Α’ - Πεληακεινύο Δθεηείνπ Καθνπξγεκάησλ Αζελώλ - Πνηληθή ππόζεζε ENERGA-

HELLAS POWER – 2. Η ππ.αξ.13902/07-10-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο θαο Παπαδνπνύινπ 

Κσλζηαληίλαο, λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ - Τελ 11-11-2020 ζα εθδηθαζζεί 

ζηνλ Άξεην Πάγν (Πνηληθό Τκήκα) δπλάκεη ηεο ππ. αξ. 26-08-2020 ππ.αξ.πηλ.463/2020 

Κιήζεο ε έθζεζε αλαηξέζεσο ηνπ θ. Αξηζηείδε Φιώξνπ θαηά ηεο κε 

αξ.184,618,1339,1476,1705,1725,2034,2409 θαη 2533/2019 θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο 

ηνπ Α’ Πεληακεινύο Δθεηείνπ Καθνπξγεκάησλ Αζελώλ - Πνηληθή ππόζεζε ENERGA-

HELLAS POWER όπνπ ν Γήκνο Παηξέσλ είλαη πνιηηηθόο ελάγσλ. - Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα 

πξέπεη λα παξαζηαζεί ν Γήκνο Παηξέσλ ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ  θαηά ηελ αλσηέξσ 

ΑΔΑ: Ψ0ΝΛΩΞΙ-ΓΣΤ



δηθάζηκν δηα πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ πξνο αληίθξνπζεο ηεο αλσηέξσ έθζεζεο 

αλαηξέζεσο κε ζθνπό ηεο απόξξηςή ηεο. - Σηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020 ηνπ Γήκνπ καο, ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε γηα ακνηβή λνκηθώλ ζηνλ ΚΑ Δμόδσλ: 00-

61111.00000 θαη κε ηελ ππ.αξ1905 Β/12-10-2020 Αίηεζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο πνζνύ 

ύςνπο 1.855,04€ (1.496€ πιένλ ΦΠΑ 24%, 359,04€) έρεη ςεθηζηεί πίζησζε πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ειάρηζηε πξνβιεπόκελε ακνηβή (ΦΔΚ Α/208/27-09-2013). - Καηόπηλ ησλ 

αλσηέξσ παξαθαινύκε: - Να ιάβεηε απόθαζε πεξί νξηζκνύ ηνπ δηθεγόξνπ Αζελώλ θ. 

Παπαξξεγόπνπινπ Αλδξέα, (νδόο Βαιασξίηνπ αξ.14 Αζήλα, ΑΜ Γ.Σ.Α 23298) σο 

πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γηα λα παξαζηεί ηελ 11-11-2020 ελώπηνλ 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο αλσηέξσ εθζέζεσο αλαηξέζεσο ηνπ θ. 

Αξηζηείδε Φιώξνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηθάζηκν κεηά από ηπρόλ αλαβνιή ηεο 

ζπδεηήζεσο θαηά ηελ αλσηέξσ δηθάζηκν ηεο 11-11-2020. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη 

Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο – ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ - Δπεηδή ν θαησηέξσ 

αλαθεξόκελνο δηθεγόξνο Αζελώλ έρεη ρεηξηζηεί ηελ ππόζεζε ζε πξώην βαζκό θαη δεύηεξν 

βαζκό θαη εθπξνζσπεί ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ Γήκσλ ηεο ρώξαο ζηελ πνηληθή δίθε θαηά 

Αξηζηείδε Φιώξνπ (ENERGA, HELLAS POWER) πξέπεη λα ιεθζεί απόθαζε γηα ηνλ 

νξηζκό ηνπ ζηελ θαη’ αλαίξεζε δίθε ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (Πνηληθό Τκήκα) κε ην 

θάησζη πεξηερόκελν: Δμνπζηνδνηνύκε, δίλνπκε ηελ εηδηθή εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα 

θαη δηνξίδνπκε ηνλ Γηθεγόξν Αζελώλ, Αλδξέα Κ. Παπαξξεγόπνπιν (ΓΣΑ 23298), 

θάηνηθν Αζελώλ (Βαιασξίηνπ 14), όπσο εκθαληζζεί ηελ 11
ε
 Ννεκβξίνπ 2020 ή ζε 

νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή ή θαη από δηαθνπή δηθάζηκν, ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

(πνηληθνύ ηκήκαηνο), δπλάκεη ηεο από 26-8-2020 ππ. αξ. πηλ. 463/2020 Κιήζεο θαη 

εθπξνζσπήζεη ηνλ Γήκν Παηξέσλ σο πνιηηηθώο ελάγνληα θαη ππνζηεξίδνληα ηελ 

θαηεγνξία θαηά ηνπ αλαηξεζείνληα θαηεγνξνπκέλνπ Αξηζηείδε Φιώξνπ, κε ζθνπό ηελ 

απόξξηςε ηεο από 13-3-2020 αηηήζεώο ηνπ γηα αλαίξεζε ηεο ππ. αξ. 1339/2019, 

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

618/2019 απόθαζεο ηνπ Α’ Πεληακεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ θαη γεληθά λα εθπξνζσπεί ηνλ 

Γήκν καο, ζε όιεο αλεμαηξέησο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνύλ ηελ αλσηέξσ 

ζπγθεθξηκέλε πνηληθή ππόζεζε, ελεξγώληαο όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο 

θαη νηηδήπνηε απαηηείηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ελ ιόγσ εληνιήο. Τέινο, ηνλ 

δηνξίδνπκε αληίθιεηό καο θαη δειώλνπκε όηη εγθξίλνπκε θαη αλαγλσξίδνπκε από ζήκεξα 

όιεο ηηο πξάμεηο ηνπ αλσηέξσ πιεξεμνπζίνπ καο, πνπ ζα ελεξγεζνύλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξερνκέλεο εληνιήο πνπ ηνπ δίλεηαη, σο λόκηκεο, έγθπξεο, ηζρπξέο θαη απξόζβιεηεο. -  Η 

επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θα Κσλζηαληίλα 

Παπαδνπνύινπ».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, κε ηελ δηεπθξίληζε όηη εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε νη 

θ.θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο θαη Αζαλάζηνο Μνδέο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε 

ππόςε ηελ εηζήγεζή σο ηνπ αξκόδηνπ-εηζεγεηή Αληηδεκάξρνπ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 13902/7-

10-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

 Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη: 

Τελ 11
ε
-11-2020 ζα εθδηθαζζεί ζηνλ Άξεην Πάγν (Πνηληθό Τκήκα) δπλάκεη ηεο ππ’ 

αξ. 26-08-2020 ππ’ αξ.πηλ.463/2020 Κιήζεο ε έθζεζε αλαηξέζεσο ηνπ θ. Αξηζηείδε 

Φιώξνπ θαηά ηεο κε αξ.184,618,1339,1476,1705,1725,2034,2409 θαη 2533/2019 

θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ηνπ Α’ Πεληακεινύο Δθεηείνπ Καθνπξγεκάησλ Αζελώλ -

ΑΔΑ: Ψ0ΝΛΩΞΙ-ΓΣΤ



Πνηληθή ππόζεζε ENERGA-HELLAS POWER όπνπ ν Γήκνο Παηξέσλ είλαη πνιηηηθόο 

ελάγσλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη λα παξαζηαζεί ν Γήκνο Παηξέσλ ελώπηνλ ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ θαηά ηελ αλσηέξσ δηθάζηκν δηα πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ πξνο 

αληίθξνπζεο ηεο αλσηέξσ έθζεζεο αλαηξέζεσο κε ζθνπό ηεο απόξξηςή ηεο.  

 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020 άξζξν 40 παξ.1) εγκρίνει 

ηνλ νξηζκό ηνπ δηθεγόξνπ Αζελώλ θ. Παπαξξεγόπνπινπ Αλδξέα, (νδόο Βαιασξίηνπ 

αξ.14 Αζήλα, ΑΜ Γ.Σ.Α 23298) σο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γηα λα 

παξαζηεί ηελ 11
ε
-11-2020 ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο αλσηέξσ 

εθζέζεσο αλαηξέζεσο ηνπ θ. Αξηζηείδε Φιώξνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηθάζηκν κεηά 

από ηπρόλ αλαβνιή ηεο ζπδεηήζεσο θαηά ηελ αλσηέξσ δηθάζηκν ηεο 11
ε
-11-2020.  

 Ο αλσηέξσ αλαθεξόκελνο δηθεγόξνο Αζελώλ έρεη ρεηξηζηεί ηελ ππόζεζε ζε πξώην 

βαζκό θαη δεύηεξν βαζκό θαη εθπξνζσπεί ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ Γήκσλ ηεο ρώξαο ζηελ 

πνηληθή δίθε θαηά Αξηζηείδε Φιώξνπ (ENERGA, HELLAS POWER). 

 

 Διευκρινίζεται ότι: 

  Σηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, ππάξρεη 

ζρεηηθή πίζησζε γηα ακνηβή λνκηθώλ ζηνλ ΚΑ Δμόδσλ: 00-6111.00000 θαη κε ηελ ππ’ αξ. 

1905 Β/12-10-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο πνζνύ ύςνπο 1.855,04 € (1.496 € 

πιένλ ΦΠΑ 24%, 359,04 €) έρεη δεζκεπζεί πίζησζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειάρηζηε 

πξνβιεπόκελε ακνηβή (ΦΔΚ Α/208/27-09-2013).  

 

 

                Ο Πρόεδρος                                    Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

 

  

 

ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 
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