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5.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΜΟΙΒΗΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΧΕΙΡΙΣΜΟ  ΤΗΣ  ΥΠΟΘΕΣΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ

ΕΧΕΙ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ  ΣΗΜΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΠΑΙΤΕΙ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σήμερα Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης με τη συμμετοχή

μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή

των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021

εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ.

2998/10.3.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν

οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε

με τις διατάξεις  του άρθρου 184,  παρ.  1,  του Ν.  4635/2019,,  σε συνδυασμό με το

άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν

τα 25 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μούκας Σωτήριος
2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μουράτογλου Ιωάννης
3 Γιώγας Δημήτριος 16 Μουστάκας Γεώργιος
4 Δελής Αθανάσιος 17 Ξυλουργίδης Αντώνιος
5 Θεοδώρου Έλλη 18 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
6 Θωμάς Ευάγγελος 19 Πασχάλης Αλέξανδρος
7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 20 Ρυσάφης Αντώνιος
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8 Καραμάνη Δήμητρα 21 Σαμλίδης Μιχαήλ
9 Καραπατσούδη Ελένη 22 Ταμβίσκου Ευτυχία

10 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 23 Τσεπκεντζής Ιωάννης
11 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 24 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
12 Κίτσου Ελένη 25 Χατζόγλου Ιωάννης
13 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 2 Τζιάκος Δημήτριος

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Κων/νος  Λαμπρόπουλος,  Αναστάσιος  Πέτκου,

Αλέξανδρος Πασχάλης, Ιωάννης Μουράτογλου, Έλλη Θεοδώρου, Ελένη Κίτσου, Ευτυχία

Ταμβίσκου και Αθανάσιος Δελής συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της

τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια

ζώσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθε και συμμετείχε δια ζώσης

στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη αποχώρησε από τη συνεδρίαση

μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων

για  τα  θέματα  που  περιλαμβάνονται  στην  ημερήσια  διάταξη  και  αφορούν  τις

αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης  οι:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

γ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου, η οποία συνδέθηκε στη συνεδρίαση

μετά τη  συζήτηση του 2ου  θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  και  συμμετείχε  με  τη  διαδικασία  της

τηλεδιάσκεψης   ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Άρνισσας κ. Νικόλαος

Παπαγιαννίδης. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη

συνεδρίαση.

Στη  συνεδρίαση  συμμετείχε  δια  ζώσης  και  η  κα  Ουρανία  Πασιαλή,  τακτική

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν

τα  θέματα,  προτάσσοντας  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  (ακολούθως

συζητήθηκαν  τα  θέματα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  και  τα  υπόλοιπα  θέματα  της

ημερήσιας διάταξης).
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Ο Πρόεδρος σχετικά με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε σε

ηλεκτρονική μορφή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 44/2022 απόφαση –

εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

1.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΠΟΡΕΙΑ  ΥΠΟΘΕΣΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ  .  

   Σήμερα Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο
Δημοτικό  Κατάστημα  δια  ζώσης  με  τη  συμμετοχή  μόνο  όσων  πληρούν  τις
προϋποθέσεις  εμβολιασμού  ή  νόσησης  και  με  τη  συμμετοχή  των  υπολοίπων
μέσω  τηλεδιάσκεψης, σε  εφαρμογή  της  με αριθμ.  643/69472/24-9-2021
εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου
Έδεσσας,  ύστερα από  έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ.  2.039/18-2-2022  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 έξι (6)
από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. 

μέλος,
4. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος.

           Ο  Πρόεδρος  καθώς  και  όλα  τα  παρόντα  μέλη  συμμετείχανε  στη
συνεδρίαση δια ζώσης.
           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα
που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση συμμετείχε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και η
Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου,  για την τήρηση των
πρακτικών.  
          Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε
να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

● Έγκριση  1ης  παράτασης  της  συμβατικής  προθεσμίας  έργου
«Κατασκευή στραγγιστηρίου και  αποκατάσταση φθορών στο Πολιτιστικό Αγ.
Φωτεινής» (αριθμ. μελέτης 5/2021).
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α'
133), και να ληφθεί σχετική απόφαση.
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         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την
αριθ. πρωτ. 2.133/18-2-2022 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η
οποία ανέφερε τα ακόλουθα

   1) Όπως σας είναι γνωστό στην δικαστική διαμάχη με την ‘’ENERGA καιENERGA και

HELLAS  POWER’ENERGA και’ENERGA και  τον  Δήμο  μας  εκπροσώπησε  δικαστικά  και  εξωδίκως  ο

δικηγόρος Αθηνών, Ανδρέας Παπαρηγόπουλος (καθώς και λοιπούς 110 Δήμους

της χώρας μας). Ο προαναφερόμενος δικηγόρος μας ενημέρωσε πως  επί της

αίτησής  μας  ασφαλιστικών  μέτρων  που  συζητήθηκε  την  1-11-2021  στο

Μονομελές  Πρωτοδικείο  Αθηνών,  εξεδόθη  η  υπ.  αρ. 389/2022 απόφαση,  η

οποία  την  έκανε δεκτή  και  διέταξε  την συντηρητική  κατάσχεση κάθε

κινητής  και  ακίνητης  περιουσίας,  καθώς  και  κάθε  απαιτήσεως

(γεγενημένης  και  μελλοντικής)  και  γενικά  όλων  των  περιουσιακών

στοιχείων των  καθ’ENERGA και  ων «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη  Εταιρεία

Προμήθειας  και  Εμπορίας  Ενέργειας»,  «ΚΕΝΤΩΡ  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  «ΝΕΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  Ανώνυμη

Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας», Αριστείδη ΦΛΩΡΟΥ,

είτε  αυτά  βρίσκονται  εις  χείρας  τους,  είτε  εις  χείρας  τρίτων, μέχρι  του

συνολικού  ποσού  των πέντε  εκατομμυρίων  εξακοσίων  εξήντα  έξι

χιλιάδων  ευρώ (5.666.000  €), για  την  εξασφάλιση  των  απαιτήσεων  των

αιτούντων Δήμων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο διατακτικό της ανωτέρω

απόφασης, την οποία συντηρητική κατάσχεση ήδη επέβαλε στο ΤΠΔ κλπ.

2)  Έτι  περαιτέρω  σας  παραθέτω  την  πρόταση  του  προαναφερόμενου

δικηγόρου κ. Παπαρηγόπουλου και την προσφορά του για τις ενέργειες στις

οποίες προτείνει να προβούμε ως Δήμος Έδεσσας, η οποία έχει ως εξής : 

«Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Αναφέρομαι  στο  -ήδη  γνωστό-  μείζον  ζήτημα  που  έχει  ανακύψει  με  την

πλειοψηφία των εταιριών -  εναλλακτικών παρόχων ενέργειας,  οι  οποίες ενώ

υποχρεούνται να σας αποδίδουν κατ’ENERGA και άρθρο 43 του Ν. 3979/2011, εντός δύο

μηνών από τη λήξη των λογαριασμών αυτών, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας

(Ν. 25/1975), τον  φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980)

και  το  τέλος  ακινήτου  περιουσίας (αρ.  24  Ν.  2130/1993)  που  έχουν

εισπράξει για λογαριασμό σας, εντούτοις -κατά περίπτωση- είτε καθυστερούν

υπέρμετρα, είτε δεν σας αποδίδουν καθόλου, είτε σας αποδίδουν μερικώς και
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πάντως όχι την ανωτέρω δήλη ημέρα, ζημιώνοντάς σας και ανατρέποντας τον

προϋπολογισμό σας, με ό,τι αυτό περαιτέρω συνεπάγεται.    

Υπό  τα  ανωτέρω  δεδομένα, για  την  πλήρη  προάσπιση  των  εννόμων

συμφερόντων του Δήμου σας, θεωρώ ότι επιβάλλεται και προτείνω να

προβείτε κατεπειγόντως σε νομικές ενέργειες, με επιδίωξη αφενός  την

πλήρη  και  ολοσχερή  είσπραξη  των  οφειλομένων  ποσών  μετά  των  νομίμων

τόκων τους, αφετέρου την αποτροπή παρόμοιων ζημιογόνων καταστάσεων στο

μέλλον, σε περίπτωση δε, που αποφασίσετε σχετικά, θα ήταν ιδιαίτερη τιμή να

μου αναθέσει  ο  Δήμος  Σας,  λόγω της απαιτούμενης  εξειδικευμένης νομικής

γνώσης  και  της  σχετικής  εμπειρίας  μου  και  ήδη  πολύχρονης  και  κυρίως

απολύτως  επιτυχούς  ενασχόλησής  μου  με  την  υπόθεση  energa  κλπ,

εκπροσωπώντας 130 Δήμους, τον εξώδικο καταρχήν χειρισμό της ανωτέρω

υπόθεσης  -  διαδικασίας  απόδοσης  των  ανωτέρω  οφειλομένων  χρηματικών

ποσών με τους νόμιμους τόκους, με συνολική αμοιβή μου 1.000 ευρώ (πλέον

ΦΠΑ 24%) συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξόδων που θα απαιτηθούν για

τις κοινοποιήσεις με Δικαστικό Επιμελητή στις εμπλεκόμενες εταιρίες, στους

αρμόδιους  εποπτικούς,  θεσμικούς,  πολιτειακούς  φορείς,  Αρχές  κλπ,  εφόσον

βεβαίως δεν την έχετε ήδη αναθέσει σε συνάδελφό μου.

       Τέλος, παρακαλώ θερμά, λόγω του κατεπείγοντος, να ενεργήσετε άμεσα,

ώστε μέχρι  25-2-2022 το  αργότερο,  να  μου  έχει  κοινοποιηθεί  η  σχετική

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σας ή Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης

της υπόθεσης.». 

Η  προτεινόμενη  αμοιβή  του  παραπάνω  αναφερόμενου  δικηγόρου  για  τον

καταρχήν εξώδικο χειρισμό της υπόθεσης ανέρχεται στο ποσό των 1.000 €,

πλέον ΦΠΑ 24% € και συνολικά το ποσό των 1.240,00 €. 

Η ενημέρωση που έλαβα από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας είναι

πως  το  ύψος  των  οφειλόμενων  ποσών  από  την  παραπάνω  αιτία  (φόρος

ηλεκτροδοτούμενων  χώρων  και  τέλος  ακίνητης  περιουσίας)  είναι  αρκετά

υψηλό. Ενδεικτικά μου ανέφερε η υπηρεσία πως η εταιρία «ΗΡΩΝ» κατέβαλε

στον Δήμο μας για το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2021 μέχρι 31.12.2021 το

ποσό των 63.000 €. Η εταιρεία «WATT & VOLT» οφείλει στον Δήμο μας ανάλογα

ποσά από τον Ιούνιο του 2021, η «ΚΕΝ» από τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ η

«VOLTON» από τον Σεπτέμβριο του 2020.
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Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει σήμερα

έπειτα από την τροποποίησή του με το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 και την παρ.

3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018, όπως αντικαταστάθηκε ολόκληρο με την

παρ. 1 του Ν. 4623/2019 και τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 10 του

Ν. 4625/2019 «... ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και

για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν

προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί

δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την

αμοιβή τους.  Μπορεί  επίσης να αναθέτει  την παροχή γνωμοδοτήσεων,  μόνο

εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή

της  είναι  δυνατή,  κατ`  εξαίρεση,  η  ανάθεση  σε  δικηγόρο,  εξώδικου  ή

δικαστικού  χειρισμού,  ανά  υπόθεση,  ζητημάτων,  τα  οποία  έχουν  ιδιαίτερη

σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και  απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή

εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ».

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, και ειδικότερα την επί μακρώ χρόνο

εξειδίκευση του προαναφερόμενου δικηγόρου Αθηνών κ. Παπαρρηγόπουλου 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 και να ανατεθεί σε αυτόν αρχικά ο

εξωδικαστικός χειρισμός της υπόθεσης και ειδικότερα της είσπραξης από τις

εταιρίες - εναλλακτικούς παρόχους ενέργειας, οι οποίες ενώ υποχρεούνται να

μας αποδίδουν κατ’ENERGA και άρθρο 43 του Ν. 3979/2011, εντός δύο μηνών από τη λήξη

των λογαριασμών αυτών,  τα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975),

τον  φόρο  ηλεκτροδοτουμένων  χώρων (αρ.  10  Ν.  1080/1980)  και  το

τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993) που έχουν εισπράξει

για  λογαριασμό  μας, εντούτοις  -κατά  περίπτωση-  είτε  καθυστερούν

υπέρμετρα, είτε δεν μας αποδίδουν καθόλου, είτε μας αποδίδουν μερικώς και

πάντως όχι την ανωτέρω δήλη ημέρα, ζημιώνοντάς μας και ανατρέποντας τον

προϋπολογισμό μας, με ό,τι αυτό περαιτέρω συνεπάγεται. 

Επειδή η αμοιβή του προαναφερόμενου δικηγόρου υπερβαίνει την ελάχιστη

προβλεπόμενη αμοιβή σύμφωνα με το ΦΕΚ Α΄ 208/27-9-2013, καθώς πρόκειται

και για εξωδικαστικές ενέργειες θα πρέπει να ακολουθήσει λήψη απόφασης του
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Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία το Σώμα θα συμφωνεί και θα εγκρίνει το

ύψος της αμοιβής του προαναφερόμενου δικηγόρου.  

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.  2.133/18-2-2022
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  παρ.  1  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
          Α. Εγκρίνει την ανάθεση από μέρους του Δήμου, στο δικηγόρο κ.

Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, Δικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω, με ΑΦΜ -129116289- και
Δ/νση Επικοινωνίας την οδό Λουκάρεως 55, Αθήνα, του εξωδικαστικού χειρισμού
της υπόθεσης και ειδικότερα της είσπραξης από τις εταιρίες - εναλλακτικούς
παρόχους ενέργειας, οι οποίες ενώ υποχρεούνται να αποδίδουν κατ’ άρθρο 43
του Ν. 3979/2011, εντός δύο μηνών από τη λήξη των λογαριασμών αυτών, τα
δημοτικά  τέλη  καθαριότητας  (Ν.  25/1975),  τον  φόρο
ηλεκτροδοτουμένων  χώρων  (αρ.  10  Ν.  1080/1980)  και  το  τέλος
ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993) που έχουν εισπράξει για
λογαριασμό  του  Δήμου, εντούτοις  -κατά  περίπτωση-  είτε  καθυστερούν
υπέρμετρα, είτε δεν μας αποδίδουν καθόλου, είτε μας αποδίδουν μερικώς και
πάντως  όχι  την  ανωτέρω  δήλη  ημέρα,  ζημιώνοντάς  και  ανατρέποντας  τον
προϋπολογισμό του Δήμου, με ό,τι αυτό περαιτέρω συνεπάγεται. 

    Β.  Παραπέμπει την υπόθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό
της αμοιβής του ορισθέντα δικηγόρου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 44/2022

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κα Χρυσούλα Πέτκου,

προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη Δημοτική Σύμβουλο κα Δήμητρα Καραμάνη,

προκειμένου  να  θέσει  ερώτηση  σχετικά  με  το  θέμα,  την  οποία  απάντησε  ο

Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  κ.  Ιωάννης  Μουράτογλου,  καθώς  και  στον  Δημοτικό

Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Τσιτσάγκα,  προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του για το

θέμα,  όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 
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1. το  άρθρο  72  παρ  1  περιπτ.  ιδ  του  Ν.  3852/2010   και  το  άρθρο  281  του

Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  (Ν.  3463/06),  όπως  τροποποιήθηκαν  και

ισχύουν

2. τη με αριθμ. πρωτ. 2133/18.2.2022 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου

προς την  Οικονομική Επιτροπή,

3. την αριθμ. 44/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

4. το γεγονός ότι πρόκειται για ζήτημα η δικαστική αντιμετώπιση του οποίου έχει

ιδιαίτερη  σημασία  και  σπουδαιότητα  για  το  Δήμο  και  επίσης  απαιτεί

εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φω ν α

Καθορίζει  ότι  η  αμοιβή  του  δικηγόρου  Αθηνών  Ανδρέα  Παπαρρηγόπουλου,

ανέρχεται  στο  ποσό  των  χιλίων  διακοσίων  σαράντα  ευρώ  (1.240,00€)

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  τον  εξωδικαστικό  χειρισμό  της  υπόθεσης  και

ειδικότερα της είσπραξης από τις εταιρίες - εναλλακτικούς παρόχους ενέργειας, οι

οποίες ενώ υποχρεούνται να αποδίδουν κατ’ άρθρο 43 του Ν. 3979/2011, εντός δύο

μηνών από τη λήξη των λογαριασμών αυτών,  τα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν.

25/1975), τον φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και το τέλος

ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993) που έχουν εισπράξει για λογαριασμό του

Δήμου,  εντούτοις  -κατά  περίπτωση-  είτε  καθυστερούν  υπέρμετρα,  είτε  δεν  μας

αποδίδουν καθόλου, είτε μας αποδίδουν μερικώς και πάντως όχι την ανωτέρω δήλη

ημέρα, ζημιώνοντάς και ανατρέποντας τον προϋπολογισμό του Δήμου, με ό,τι αυτό

περαιτέρω συνεπάγεται. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 22/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  22.3.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής 

Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, 

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, 

Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης 

Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος,

Σαμλίδης Μιχαήλ,

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τσεπκεντζής Ιωάννης, 

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,
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Αποδέκτες προς ενέργεια: 

- Νομικό Σύμβουλο Δήμου  Χ. Πέτκου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-  Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών  Μ. Καλούση

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Μ. Ρούσκα

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών Ι. Μουράτογλου
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