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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19102/7.7.2017 πρόσκληση του
κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, τακτικά μέλη, 4. Καλούδης Κων/νος και 5. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη,
ότι οι κ.κ. 1. Παπαδόπουλος Κων/νος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 4.
Σερέτη Χριστίνα, 5. Αναγνώστου Ιωάννης και 6. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση
είναι ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης και η υπάλληλος κ. Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 203/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων Νομικής Υπηρεσίας.
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 7ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.19570/2017 έγγραφο του νομικού συμβούλου του Δήμου, κ. Καραβέλου, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την παρακάτω έγκριση δαπάνης ψήφισης
πίστωσης που αφορά την αμοιβή του εξειδικευμένου ποινικολόγου κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη για την
παράστασή του ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (από 07-04-2014 έως 23-122016), εκπροσωπώντας τον Δήμο Ηλιούπολης ως πολιτικώς ενάγοντα και δίνοντας την ποινική μάχη για τα
δίκαιά του όσο αφορά το θέμα των ΝΑΣΤΩΝ και για την μελέτη και σύνταξη των λόγων αναίρεσης, την
διατύπωσή τους στα σχετικά δικόγραφα και την υποβολή τους ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον
σχετικό κωδικό του ισχύοντος προϋπολογισμού.
Ψήφιση πίστωσης:
Κ.Α.

00.6111

Α.Α.Υ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ποσό Ψήφισης

αμοιβή του εξειδικευμένου ποινικολόγου κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη για
την παράστασή του ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
Αθηνών (από 07-04-2014 έως 23-12-2016), εκπροσωπώντας τον Δήμο
Ηλιούπολης ως πολιτικώς ενάγοντα και δίνοντας την ποινική μάχη για
τα δίκαιά του όσο αφορά το θέμα των ΝΑΣΤΩΝ και για την μελέτη και
σύνταξη των λόγων αναίρεσης, την διατύπωσή τους στα σχετικά
δικόγραφα και την υποβολή τους ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου

12.000 €

Α.Δ.Α.
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Στη συνέχεια ο εισηγητής, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.17771/23.6.2017
γνωμοδότησή του, η οποία έχει ως εξής:
1. Ο Δήμος μας, μαζί με τους Δήμους Αργυρούπολης – Ελληνικού και Αλίμου, προστάτευσαν και
προστατεύουν την δημόσια γη. Είναι ένας αγώνας που ανατρέχει στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και
συνεχίζει.
2. Σήμερα η υπόθεση απόκρουσης αξιώσεων των κληρονόμων ΝΑΣΤΟΥ, σχετικά με την δικαστική
διεκδίκηση εκατοντάδων οικοπέδων είναι πλέον σε πολύ καλύτερη θέση. Έχουν εκδοθεί η 5309/2011 οριστική
απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εν συνεχεία η υπ’ αριθ. 326/2016 οριστική και τελεσίδικη
απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αγωγές των Νάστων και αναγνωρίστηκε
δικαστικώς η επί των ακινήτων αυτών ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και τα εντεύθεν δικαιώματα των
Δήμων.
3. Με την υπ’ αριθ. 623/2013 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, παραπέμφθηκαν οι
κληρονόμοι ΝΑΣΤΟΥ στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών (για τα κακουργήματα) για την κακουργηματική πράξη της
απάτης στο Δικαστήριο με την επιβαρυντική περίπτωση του Νόμου 1608/1950.
4. Ο Δήμος Ηλιούπολης συμμετείχε στον δικαστικό αγώνα με τη Νομική του Υπηρεσία, αρχικά με τους
Δικηγόρους Μαρία Κατσικερού και Παντελή Λεοντάρα και εν συνεχεία με τον Δικηγόρο Νικόλαο Καραβέλο.
Επειδή όμως κρίθηκε ότι η υπόθεση είχε φτάσει σε καθοριστικό σημείο και υπό το δεδομένο ότι οι
κατηγορούμενοι είναι πολλοί και επιστράτευσαν για την υπεράσπισή τους εξειδικευμένους ποινικολόγους
καθώς και εν ενεργεία καθηγητές Πανεπιστημίου και επειδή η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα
συμφέροντα του Δήμου, ο Δήμος αποφάσισε να ενισχύσει την υπεράσπισή του και με άλλους εξειδικευμένους
στο ποινικό Δικηγόρους, μεταξύ των οποίων και ο εξειδικευμένος ποινικολόγος κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης.
5. Με βάση την υπ’ αριθ. 283/2013 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης
αποφάσισε ομόφωνα : α) την πρόσληψη, μεταξύ των άλλων, του Δικηγόρου Παναγιώτη Ρουμελιώτη
προκειμένου αυτός να παραστεί ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών,
εκπροσωπώντας τον Δήμο Ηλιούπολης ως πολιτικώς ενάγοντα και δίνοντας την ποινική μάχη για τα δίκαιά
του, β) συμφώνησε με τον εν λόγω Δικηγόρο να καταβάλλει προς αυτόν ως αμοιβή το ποσό των 10.000 ευρώ,
ανεξάρτητα από την διάρκεια της ποινικής δίκης.
6. Η ποινική αυτή δίκη διήρκησε από 07-04-2014 έως 23-12-2016, ήτοι επί δύο έτη και οχτώ μήνες και
περατώθηκε σε 68 συνεδριάσεις! Να σημειωθεί ότι είναι από τις πλέον μακροχρόνιες δίκες που έχουν
διεξαχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Καθ’ όλη την διάρκεια αυτής ο κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης παρέστη σε
όλες τις συνεδριάσεις, υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα του Δήμου με ήθος και μαχητικότητα και χωρίς μέχρι
σήμερα να έχει λάβει το παραμικρό ποσό από την συμφωνηθείσα ανωτέρω αμοιβή του.
7. Το Δικαστήριο, όλως αναιτιολογήτως και υποπίπτοντας στο παράπτωμα αρνητικής υπέρβασης
εξουσίας αθώωσε τους κατηγορούμενους Νάστους.
8. Εν τέλει κατά της αθωωτικής απόφασης ασκήθηκε η υπ’ αριθ. 15/2017 αναίρεση του Εισαγγελέως
του Αρείου Πάγου με την οποία ζητήθηκε να αναιρεθεί η απόφαση και να παραπέμψει για νέα συζήτηση στο
ίδιο Δικαστήριο με άλλους Δικαστές. Η υπόθεση συζητήθηκε την 10-05-2017 από το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του
Αρείου Πάγου και αναμένεται η έκδοση απόφασης η οποία ελπίζουμε ότι θα είναι θετική για το Ελληνικό
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Δημόσιο και το Δήμο μας και ότι η εσφαλμένη απόφαση θα αναιρεθεί. Να σημειωθεί ότι η αναίρεση αυτή
ασκήθηκε, κατόπιν σχετικών αιτήσεων των συνηγόρων των τριών Δήμων και των εκπροσώπων του Ελληνικού
Δημοσίου.
9. Ο Δικηγόρος Παναγιώτης Ρουμελιώτης κατά το αναιρετικό στάδιο υπήρξε εκ των πρωτεργατών της
αναιρετικής προσβολής της αθωωτικής απόφασης, αφού η συμβολή του υπήρξε αποφασιστική στη σύνταξη των
αναιρετικών λόγων και στην υποβολή αυτών ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
10. Για όλους αυτούς τους λόγους, επειδή η συμβολή του ανωτέρω Δικηγόρου υπήρξε κορυφαία στην
υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου μας,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
α. Να εξοφληθεί προς αυτόν η οφειλόμενη ήδη αμοιβή των 10.000 ευρώ που είχε συμφωνηθεί και που η
συμφωνία αυτή είχε αποτυπωθεί ρητά στην ανωτέρω 283/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
β. Να του καταβληθεί το ποσό των 2.000 ευρώ επιπλέον ως αμοιβή για την μελέτη και σύνταξη των
λόγων αναίρεσης, την διατύπωση τους στα σχετικά δικόγραφα και την υποβολή τους ενώπιον του Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, αμοιβή που και αυτή έχει συμφωνηθεί και οφείλεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016, το Π.Δ. 80/2016
Ομόφωνα Αποφασίζει
Ψηφίζει πίστωση ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του ισχύοντος προϋπολογισμού του
Δήμου, για αμοιβή του εξειδικευμένου ποινικολόγου κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη για την παράστασή του
ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (από 07-04-2014 έως 23-12-2016),
εκπροσωπώντας τον Δήμο Ηλιούπολης ως πολιτικώς ενάγοντα και δίνοντας την ποινική μάχη για τα δίκαιά
του όσο αφορά το θέμα των ΝΑΣΤΩΝ και για την μελέτη και σύνταξη των λόγων αναίρεσης, την
διατύπωσή τους στα σχετικά δικόγραφα και την υποβολή τους ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 203/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.7.2017

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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