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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  82/2017      

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

19.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

(ΑΡΘΡ. 72 ΠΑΡ. 1 ιε Ν.3852/2010) 

 

 Σήµερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 5.754/24.3.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Ταµβίσκου Ευτυχία  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Τσιβόγλου Χρήστος 

3 Πέτκος Χρήστος   

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, προτάχθηκε η 

συζήτηση του 12oυ θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Φίλιππος Γκιούρος εξήλθε της 

αίθουσας κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και επανήλθε µετά 

τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 19ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 9.3.2017 (αριθ. πρωτ. 5644/23.3.2017) 

επιστολή-πρόταση του κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλου, ∆ικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, 

αναφορικά µε την υπόθεση της ENERGA και HELLAS POWER, η οποία αναφέρει τα 

ακόλουθα: 
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«Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε, 

Έχω την τιµή να Σας ενηµερώσω ότι την 7 Μαρτίου 2017 περατώθηκε (µετά από 81 

συνεδριάσεις) η εκδίκαση στο Α’ Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Αθηνών της ποινικής 

υπόθεσης ‘’ENERGA και HELLAS POWER’’, η οποία είχε ξεκινήσει την 16 Ιανουαρίου 2015 

και στην οποία ο ∆ήµος Σας, κατόπιν µέριµνάς Σας και απόφασής Σας παραστάθηκε ως 

πολιτικώς ενάγων και εκπροσωπήθηκε δι’ εµού. 

Είµαι στην ευχάριστη θέση να Σας ανακοινώσω ότι µε την απόφαση του ανωτέρω 

∆ικαστηρίου µεταξύ άλλων και συνοπτικά: 

(1) κηρύχθηκαν ένοχοι για το αδίκηµα της υπεξαίρεσης από διαχειριστή ξένης 

περιουσίας κλπ και καταδικάστηκαν στις εξής ποινές κάθειρξης οι κατηγορούµενοι: 

Αριστείδης Φλώρος (21 έτη), Αχιλλέας Φλώρος (14 έτη), Βασίλειος Μηλιώνης (10 έτη), 

Νικόλαος ∆εκόλης (15 έτη), Στέφανος Σιαφάκας (15 έτη). Σηµειώστε ότι ο Εισαγγελέας 

Εφετών ήδη άσκησε έφεση κατά της ανωτέρω καταδικαστικής απόφασης, προκειµένου 

στην επικείµενη κατ' έφεση δίκη να επιβληθούν στους κατηγορούµενους βαρύτερες 

ποινές.    

(2) ∆ιατάχθηκε η παρακατάθεση των δεσµευµένων χρηµατικών ποσών και των 

δηµευθέντων µε την απόφαση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, σύµφωνα µε το 

αρ. 1 του Ν. 4312/2014. 

(3) ∆ιατάχθηκε  σύµφωνα µε το αρ. 1 παρ. 2 του Ν. 4312/2014 η απόδοση 

στον ∆ήµο Έδεσσας του χρηµατικού ποσού των 6.673,66 ευρώ (Energa) και το χρηµατικό 

ποσό των 29.787,50 ευρώ (Hellas Power) και συνολικά το χρηµατικό ποσό των 36.461,16 

ευρώ, που αφορούσε σε 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, βάσει του κατηγορητηρίου - παραπεµπτικού 

Βουλεύµατος.  

(4) Επεδίκασε για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου Σας, το 

αιτηθέν (µε επιφύλαξη) χρηµατικό ποσό των 44 ευρώ.   

Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω και της απολύτως επιτυχούς εκβάσεως της 

∆ίκης, κρίνω απαραίτητο για την πλήρη προάσπιση των εννόµων συµφερόντων του 

∆ήµου Σας και προτείνω να προβείτε στις κατωτέρω απαιτούµενες ενέργειες, τις οποίες 

θα ήταν ιδιαίτερη τιµή να µου αναθέσει ο ∆ήµος Σας, λόγω της 

απαιτούµενης εξειδικευµένης νοµικής γνώσης και της σχετικής εµπειρίας µου και ήδη 

πολύχρονης ενασχόλησής µου µε την συγκεκριµένη υπόθεση:  

(1) τον χειρισµό της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης των ανωτέρω χρηµατικών 

ποσών (36.461,16 ευρώ) σύµφωνα µε το Ν. 4312/2014, µε συνολική αµοιβή µου 500 

ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), πλέον τυχόν απαιτηθησοµένων εξόδων.    
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(2) Περαιτέρω τον χειρισµό α) της άσκησης Αγωγής κατά των ανωτέρω 

κατηγορουµένων και των εταιριών τους, για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 

του ∆ήµου Σας, λόγω κλονισµού της πίστης και του κύρους σας (ενδεικτικά για 

χρηµατικό ποσό 15.000 ευρώ), καθώς και για την περαιτέρω αποζηµίωση και 

αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής ζηµίας σας (ενδεικτικά 

τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ), β) την λήψη ασφαλιστικών µέτρων 

συντηρητικής κατάσχεσης κλπ κατά των ανωτέρω και βεβαίως γ) την εκπροσώπησή σας 

ως πολιτικώς ενάγοντες στην κατ' έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου 

Κακουργηµάτων Αθηνών, και όλα τα ανωτέρω, µε την ελάχιστη προβλεπόµενη 

αµοιβή, πλέον τυχόν απαιτηθησοµένων εξόδων.      

Σηµειώστε ότι ήδη έχω λάβει σχετικές εντολές εκπροσώπησης από περισσότερους 

από 60 ∆ήµους, από όλη την Ελλάδα.   

Είµαι στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εξέθεσε τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε το άρθρ. 72, παρ. 2,  περ. ιε του Ν. 3852/2010 µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής είναι δυνατή, κατ, εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

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

συµφέροντα του ∆ήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περιπτώσεις 

αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 του 

∆.Κ.Κ.   

Σύµφωνα µε το άρθρο 281 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως ισχύει, 

ορίζονται τα εξής:  

«1. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από ∆ήµο ή Κοινότητα αµείβονται 

σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Η αµοιβή 

τους µπορεί να  ελαττωθεί, µε απόφαση του δικαστηρίου που δικάζει πίνακα αµοιβών 

τους έως το πενήντα τοις  εκατό (50%) των κατώτατων ορίων που ορίζονται στον Κώδικα, 

ύστερα από εκτίµηση της  οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου ή της Κοινότητας που έχει 

διορίσει το δικηγόρο. 

2. Τα δικαστήρια µπορούν να καθορίζουν το ποσό της δικαστικής δαπάνης που 

επιδικάζεται σε  βάρος ή υπέρ ∆ήµων και Κοινοτήτων, σε ποσό που φθάνει έως το 

πενήντα τοις εκατό (50%) των κατώτατων ορίων που ορίζονται από τον Κώδικα περί 

∆ικηγόρων. 

3. Για την εξώδικη ή δικαστική αντιµετώπιση νοµικών ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη  

σηµασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευµένη νοµική γνώση ή εµπειρία, η αµοιβή 

του δικηγόρου καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή του κοινοτικού  συµβουλίου 
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κατά παρέκκλιση των προηγούµενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε 

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών τους». 

 Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ. 68/2017 απόφασή της  

α) ενέκρινε την ανάθεση από µέρους του ∆ήµου, στο δικηγόρο κ. Ανδρέα 

Παπαρρηγόπουλο,  ∆ικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω, µε ΑΦΜ -129116289- και ∆/νση 

Επικοινωνίας την οδό Λουκάρεως 55, Αθήνα, του χειρισµού των ακόλουθων διαδικασιών 

σε σχέση µε την υπόθεση της ENERGA και HELLAS POWER: 1) διαδικασία απόδοσης  

συνολικού χρηµατικού ποσού (36.461,16 ευρώ) σύµφωνα µε το Ν. 4312/2014, 2) άσκηση 

αγωγής κατά των κατηγορούµενων και των εταιριών τους, για χρηµατική ικανοποίηση 

λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου, καθώς και για την περαιτέρω αποζηµίωση της 

προκληθείσης περιουσιακής ζηµιάς του ∆ήµου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα 

κλπ), 3) λήψη ασφαλιστικών µέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ κατά των αντίδικων 

και 4) εκπροσώπηση του ∆ήµου ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ' έφεση ποινική δίκη, 

ενώπιων του Πενταµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών. 

β)  παραπέµπει την υπόθεση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον ορισµό της αµοιβής του 

ορισθέντα δικηγόρου. 

Ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο καθορισµός αµοιβής του παραπάνω 

δικηγόρου στον οποίο ανατέθηκε η δικαστική αντιµετώπιση η οποία έχει ιδιαίτερη  

σηµασία και σπουδαιότητα για το ∆ήµο και επίσης απαιτεί εξειδικευµένη νοµική γνώση και 

εµπειρία.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον πρόεδρο, έλαβε υπόψη του  

1. το άρθρο 72 παρ 2 περιπτ. ιε του Ν. 3852/2010  και το άρθρο 281 του ∆ηµοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

2. την αριθµ. 68/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

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

ιδιαίτερη  σηµασία και σπουδαιότητα για το ∆ήµο και επίσης απαιτεί εξειδικευµένη 

νοµική γνώση και εµπειρία σε παρόµοιες υποθέσεις 

4. την αριθµ. 272/28.3.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Α.  Καθορίζει ότι η αµοιβή του δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω, κ. Ανδρέα 

Παπαρρηγόπουλου,  ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00€) 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για  τον χειρισµό των ακόλουθων διαδικασιών σε σχέση 

µε την υπόθεση της ENERGA και HELLAS POWER: 1) διαδικασία απόδοσης  συνολικού 

χρηµατικού ποσού (36.461,16 ευρώ) σύµφωνα µε το Ν. 4312/2014, 2) άσκηση αγωγής 
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κατά των κατηγορούµενων και των εταιριών τους, για χρηµατική ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης του ∆ήµου, καθώς και για την περαιτέρω αποζηµίωση της προκληθείσης 

περιουσιακής ζηµιάς του ∆ήµου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ), 3) λήψη 

ασφαλιστικών µέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ κατά των αντίδικων και 4) 

εκπροσώπηση του ∆ήµου ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ' έφεση ποινική δίκη, ενώπιων 

του Πενταµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών. 

Β. Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 «Αµοιβές νοµικών και 

συµβολαιογράφων» του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2017, το ποσό 

των εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00€). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  82/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  5.4.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης  

Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   

Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

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

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

 - ∆ικηγόρο κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, Λουκάρεως 55, 11475 Αθήνα 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Ι. Μουράτογλου 

ΑΔΑ: ΩΙΞΕΩΡΠ-5ΟΦ
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