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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ  17 ΜΑΙΟΥ  2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 141/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 
ΥΠΟΘΕΣΗ  ENERGA POWER TRADING Α.Ε Κ.ΛΠ. ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

 
 

Σήμερα Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη 

διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του 
Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 6.497/13-5-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 

όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 

Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα και τα επτά (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 

5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,  
6. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος, 
7. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

 

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, και συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης. 
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
            Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να 
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  
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1. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου 

Εδεσσαϊκός. 
2. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης 

«Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων στην πόλη της Έδεσσας». 
 

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 
Αποφασίζει ομόφωνα 

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν  σχετικές αποφάσεις.  

         Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν με την 
ακόλουθη σειρά τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1ο, 11ο, 5ο, 2ο, 3ο, 4ο, 6ο, 10ο, 
9ο, 7ο & 8ο. 

 
 

        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 
πρωτ. 6.354/11-5-2021 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία 

ανέφερε τα ακόλουθα 
  Όπως σας είναι γνωστό, μετά την απολύτως επιτυχή έκβαση (και στον δεύτερο βαθμό) της 

ποινικής δίκης ‘’ENERGA και HELLAS POWER’’ για τον Δήμο μας, τον οποίο εκπροσώπησε 

δικαστικά και εξωδίκως στην ανωτέρω υπόθεση ο δικηγόρος Αθηνών, Ανδρέας Παπαρηγόπουλος 

(καθώς και λοιπούς 110 Δήμους της χώρας μας), ο Δήμος μας εισέπραξε την 10.02.2020, 

δυνάμει και σε εκτέλεση της αμετάκλητης υπ’ αριθμ. 1115/2017 απόφασης του Α’ Τριμελούς 

Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και του Ν.4312/2014 (που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε 

αυτή την υπόθεση), το χρηματικό ποσό των 6.540,19 € (Energa) και το χρηματικό ποσό των 

29.787,50 € (Hellas Power) και συνολικά το χρηματικό ποσό των 36.327,69 €, 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), κατά κεφάλαιο μόνο. 

Με από την 23-4-2021 (αριθμός πινακίου 463/2020) Κλήση της Εισαγγελίας του 

Αρείου Πάγου που μας κοινοποιήθηκε, καλείται ο πολιτικώς ενάγων και υποστηρίζων την 

κατηγορία Δήμος μας, να παραστεί δια συνηγόρου την 26-05-2021 ενώπιον του Ποινικού 

Τμήματός του, οπότε συζητείται, οπότε συζητείται, μεταξύ άλλων, α) 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 και β) η από 15-7-2020 αίτηση της εταιρίας 

Κέντωρ ΑΕ (πρώην Energa AE), περί διορθώσεως-συμπληρώσεως της ανωτέρω υπ. αρ. 2533/2019 

αποφάσεως.  

Υπενθυμίζω ότι η ανωτέρω υπόθεση στον Άρειο Πάγο είχε προσδιορισθεί αρχικά για την 

δικάσιμο της 11-11-2020, οπότε και αποσύρθηκε λόγω της πανδημίας.  
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Προς τούτο σας παραθέτω την σε προγενέστερο χρόνο προσφορά του δικηγόρου κ. 

Παπαρηγόπουλου για την εκπροσώπηση του Δήμου μας και σε αυτήν την υπόθεση, η οποία έχει 

ως εξής :  

«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, το οποίο παρακαλώ 
θερμά: 
α) να συμπεριληφθεί σε απόφαση ανάθεσης ΟΕ Σας και  
β) να συμπεριληφθεί σε εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής του από ΚΕΠ ή 
αρμόδιο εξουσιοδοτημένο υπάλληλό σας, ή από δικηγόρο (κατ' άρθρο 96 ΚΠοινΔ).  
Τα 2 ανωτέρω -απολύτως απαραίτητα- έγγραφα νομιμοποίησης, παρακαλώ να μου αποσταλούν καταρχήν 
ηλεκτρονικά για έλεγχο και εν συνεχεία ταχυδρομικά, το συντομότερο δυνατό και πάντως πριν την 31-10-
2020, στην κατωτέρω διεύθυνση, το μεν πρώτο ως ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, νομότυπα 
υπογεγραμένο και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Δήμου, το δε δεύτερο πρωτότυπο, με σφραγίδα και 
υπογραφή Δημάρχου και θεώρηση του γνησίου αυτής.      
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 €.»  
 

Η προτεινόμενη αμοιβή του παραπάνω αναφερόμενου δικηγόρου είναι η ελάχιστη 

προβλεπόμενη αμοιβή σύμφωνα με το ΦΕΚ Α΄ 208/27-9-2013 και ορίζεται στο ποσό των 1.496 

€, πλέον ΦΠΑ 24% 359,04 € και συνολικά το ποσό των 1.855,04 €.  

Επίσης, με την απόφασή σας θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο προαναφερόμενος δικηγόρος και 

να δοθεί η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. 

Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14), ΑΦΜ 129116289, Δ’ ΔΟΥ 

Αθηνών, όπως, δυνάμει της από 23-4-2021 υπ. αρ. πιν. 463/2020 Κλήσης του Εισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου, εμφανισθεί την 26-5-2021 και σε οποιαδήποτε τυχόν άλλη, μετ’ αναβολή, ή από 

διακοπή, ή από ματαίωση, ή από απόσυρση κλπ δικάσιμο, ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικού 
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τμήματος) και εκπροσωπήσει τον Δήμο Έδεσσας ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την 

κατηγορία στη συζήτηση α) κατά του ανερεσείοντα κατηγορουμένου Αριστείδη Φλώρου, με σκοπό 

την απόρριψη της από 13-3-2020 αιτήσεώς του για αναίρεση (και των τυχόν προσθέτων λόγων 

του) της υπ. αρ. 184/2019, 618/2019, 1339/2019, 1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 

2034/2019, 2409/2019 και 2533/2019 απόφασης του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, β) 

κατά της εταιρίας Κέντωρ Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (πρώην Energa AE), στη 

συζήτηση της από 15-7-2020 αίτησής της περί διορθώσεως-συμπληρώσεως της ανωτέρω υπ. αρ. 

2533/2019 αποφάσεως 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, τον διορίζουμε αντίκλητό μας και δηλώνουμε ότι εγκρίνουμε και 

αναγνωρίζουμε 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. 

 Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, και ειδικότερα την επί μακρώ χρόνο εξειδίκευση του 

προαναφερόμενου δικηγόρου Αθηνών με το συγκεκριμένο αντικείμενο της δίκης, της 

εξειδικευμένης πλέον νομικής του γνώσης της εν λόγω υπόθεσης, θεωρώ σκόπιμο για να μην 

τεθούν υπό διακινδύνευση τα συμφέροντα του Δήμου να ανατεθεί σε αυτόν η εκπροσώπηση του 

Δήμου μας με την παράσταση στο Άρειο Πάγο, δηλώνοντας παράσταση πολιτικής αγωγή για 

υποστήριξη της κατηγορίας κατά την δικάσιμο της 26ης.05.2021 καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ 

αναβολή δικάσιμο αυτής.  

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.  

    Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 6.354/11-5-2021 εισήγηση 

της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 

4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 

Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την 
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Εξουσιοδοτούμε και δίνουμε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο 

Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 

14), ΑΦΜ 129116289, Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, όπως, δυνάμει της από 23-4-2021 υπ. αρ. 
πιν. 463/2020 Κλήσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εμφανισθεί την 26-5-2021 
και σε οποιαδήποτε τυχόν άλλη, μετ’ αναβολή, ή από διακοπή, ή από ματαίωση, ή 
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από απόσυρση κλπ δικάσιμο, ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικού τμήματος) και 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Έδεσσας ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την 
κατηγορία στη συζήτηση α) κατά του ανερεσείοντα κατηγορουμένου Αριστείδη 

Φλώρου, με σκοπό την απόρριψη της από 13-3-2020 αιτήσεώς του για αναίρεση (και 
των τυχόν προσθέτων λόγων του) της υπ. αρ. 184/2019, 618/2019, 1339/2019, 
1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 2034/2019, 2409/2019 και 2533/2019 

απόφασης του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, β) κατά της εταιρίας Κέντωρ 
Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (πρώην Energa AE), στη συζήτηση της 
από 15-7-2020 αίτησής της περί διορθώσεως-συμπληρώσεως της ανωτέρω υπ. αρ. 

2533/2019 αποφάσεως 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, τον διορίζουμε αντίκλητό μας και 
δηλώνουμε ότι εγκρίνουμε και αναγνωρίζουμε 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. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:10 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 141/2021 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  20-5-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ιωάννης Τσεπκεντζής. 

 

 

 
 
 

 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου 

- Δικηγόρο κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, 
Λουκάρεως 55, 11475 Αθήνα 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο 

 
 
 

 
 


