Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.05.05 11:51:35
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΒΜ3ΩΡΠ-Ω60

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 115/2021
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΑΓΩΓΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ENERGA POWER TRADING Α.Ε ΚΛΠ.
Σήμερα Δευτέρα 26 Απριλίου 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. 5.596/22-4-2021 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 έξι (6) από τα (7)
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης-Αναπλ. 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, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου 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:
1. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο
Έδεσσας και αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του
1

ΑΔΑ: 9ΒΜ3ΩΡΠ-Ω60
προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 5567 ετών.
2. Ορισμός Ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 106843 για την υπηρεσία με
τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ».
3. Εξειδίκευση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια Σχολική
Επιτροπή για κάλυψη εκτάκτων δαπανών που προέκυψαν από την εμφάνιση του
κορονοϊου COVID 19.
4. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα
Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση
δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και
συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών.
5. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης του έργου: «Ανάπλαση οικισμού
Άρνισσας - Β’ Φάση».
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου
ενταγμένου στο Π.Δ.Ε. από ιδίους πόρους του Δήμου.
7. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην
Κοινότητα Βρυτών του Δήμου Έδεσσας.
8. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα
Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα
1821-Ελλάδα 2021» και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών».
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.
Το μέλος Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αποχώρησε από την συζήτηση του 5ου, 6ου, 7ου, 8ου,
9ου, 10ου, 11ου, 13ου, 14ου, 15ου, 16ου, 17ου και 18ου θέματος.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης
ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ.
5.526/20-4-2021 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία ανέφερε τα
ακόλουθα
Όπως σας είναι γνωστό, δυνάμει της με αριθμ. 226/2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας αποφασίστηκε α) η άσκηση αγωγής κατά των εταιριών
«ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και
τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής
Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας
Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER ΑΕ» (πρώην «HELLAS POWER
Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Αριστείδη
Φλώρου, για τους τόκους του ήδη εισπραχθέντος κεφαλαίου (ανερχόμενους, ενδεικτικά
μέχρι σήμερα, στο χρηματικό ποσό των 20.458,41 €) και για χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου μας, λόγω κλονισμού της πίστης και
του κύρους μας από την ανωτέρω τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξία (ενδεικτικά
για χρηματικό ποσό 18.000 €) και συνολικά για χρηματικό ποσό τουλάχιστον
38.458,41 € β) η λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης,
απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης κλπ κατά των ανωτέρω και
οποιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων
του ανωτέρω φυσικού προσώπου. Με την ίδια απόφαση, λαμβανομένων υπόψη ειδικότερα
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της επί μακρώ χρόνο εξειδίκευσης του δικηγόρου Αθηνών κ. Παπαρρηγόπουλου, με το
συγκεκριμένο αντικείμενο της δίκης, της εξειδικευμένης πλέον νομικής του γνώσης της εν
λόγω υπόθεσης, ανατέθηκαν σε αυτόν οι ανωτέρω δικαστικές ενέργειες.
Με την παρούσα σας ενημερώνω κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος του
προαναφερόμενου δικηγόρου πως κατατέθηκε η εν λόγω αγωγή ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και η κατάθεση προτάσεων μπορεί να γίνει μέχρι και την
28.06.2021.
Για τον λόγο αυτό απαιτείται επικαιροποιημένη νομιμοποίηση του προαναφερόμενου
δικηγόρου από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας -το αργότερο- μέχρι 31-05-2021
για να προσκομιστεί στο Δικαστήριο- ώστε να μπορέσει να φέρει εις πέρας την εντολή που
του δόθηκε με το εξής περιεχόμενο:
«(…) εξουσιοδοτούμε, δίνουμε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο
Αθηνών Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14) τηλ.
210 3647023, 6932 762595, όπως μας εκπροσωπήσει ως ενάγοντες ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην εκδίκαση της από 8-12-2020, με γενικό αριθμό
κατάθεσης 14193/2021 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1887/2021 Αγωγής μας
κατά 1) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη
Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και το δ.τ. «ENERGA POWER TRADING
Α.Ε», με ΑΦΜ 998772198 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Ερυθρού Σταυρού 5) και
εκπροσωπείται νόμιμα, 2) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο
Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), με ΑΦΜ 999069060 που εδρεύει στο Μαρούσι
Αττικής (Ερυθρού Σταυρού 5) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3) της ανώνυμης εταιρίας με την
επωνυμία «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής
Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER Α.Ε.» (πρώην επωνυμία «HELLAS POWER
Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») με ΑΦΜ
998807897 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Ερυθρού Σταυρού 5) και εκπροσωπείται
νόμιμα και 4) του Αριστείδη ΦΛΩΡΟΥ, του Αχιλλέα και της Αλίκης, επιχειρηματία,
κατοίκου Φιλοθέης Αττικής (Γεωργίου Σταύρου 8) με ΑΦΜ 119713445. Δηλώνουμε ότι
εγκρίνουμε και αναγνωρίζουμε, όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου μας που
ενεργήθηκαν και θα ενεργηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω παρεχομένης εντολής, ως
νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές, απρόσβλητες και παρ’ ημών γενόμενες».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί και ισχύει η με αριθμ. 226/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ενώ σας αναφέρω πως η απόφαση αυτή δεν θα επιφέρει
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο μας.
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. 5.526/20-4-2021 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»,
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Αποφασίζει ομόφωνα
Eξουσιοδοτούμε, δίνουμε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο
Αθηνών Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14)
τηλ. 210 3647023, 6932 762595, όπως μας εκπροσωπήσει ως ενάγοντες ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην εκδίκαση της από 8-12-2020, με γενικό
αριθμό κατάθεσης 14193/2021 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1887/2021
Αγωγής μας κατά 1) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ENERGA POWER
TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και το δ.τ.
«ENERGA POWER TRADING Α.Ε», με ΑΦΜ 998772198 που εδρεύει στο Μαρούσι
Αττικής (Ερυθρού Σταυρού 5) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) της ανώνυμης εταιρίας με
την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), με ΑΦΜ
999069060 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Ερυθρού Σταυρού 5) και εκπροσωπείται
νόμιμα, 3) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη
Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS
POWER Α.Ε.» (πρώην επωνυμία «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και
Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») με ΑΦΜ 998807897 που εδρεύει στο Μαρούσι
Αττικής (Ερυθρού Σταυρού 5) και εκπροσωπείται νόμιμα και 4) του Αριστείδη
ΦΛΩΡΟΥ, του Αχιλλέα και της Αλίκης, επιχειρηματία, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής
(Γεωργίου Σταύρου 8) με ΑΦΜ 119713445. Δηλώνουμε ότι εγκρίνουμε και
αναγνωρίζουμε, όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου μας που ενεργήθηκαν και
θα ενεργηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω παρεχομένης εντολής, ως νόμιμες, έγκυρες,
ισχυρές, απρόσβλητες και παρ’ ημών γενόμενες.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί και ισχύει η με αριθμ. 226/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ως έχει.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
10:25 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 115/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιγνάτιος
Κετσιτζίδης (Αναπλ. Μέλος).
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 5-5-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
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.
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