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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 226/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΑΣΚΗΣΗ  ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ    ENERGA     POWER     TRADING   Α.Ε. Κ.Λ.Π. ΚΑΙ   
ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.

Σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε κεκλεισμένων των 
θυρών 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. 8.825/10-7-
2020  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 πέντε (5) από τα επτά 
(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.

1. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος,
2. 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, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.
           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης  ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 9.114/16-
7-2020 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  
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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.

Υπό  τα  ανωτέρω  δεδομένα  και  έπειτα  από  σχετική  γνωμοδότηση  του  παραπάνω  
αναφερόμενου δικηγόρου Ανδρέα Παπαρηγόπουλου που χειρίζεται την υπόθεση, για την  
πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου μας, θεωρώ ότι επιβάλλεται και  
εισηγούμαι  να προβούμε  κατεπειγόντως  στις  εξής  περαιτέρω απαιτούμενες  (ώριμες  πια)  
ενέργειες,  τις  οποίες  θεωρώ ότι  θα πρέπει  να αναθέσετε  στον παραπάνω  αναφερόμενο  
δικηγόρο Αθηνών, λόγω της εξειδικευμένης νομικής γνώσης του, της σχετικής εμπειρίας  
του και ήδη πολύχρονης ενασχόλησής του με την συγκεκριμένη υπόθεση από το έτος 2015.  

Ειδικότερα, εισηγούμαι :  α) την 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 ανωτέρω -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) τη  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. 

Η  προτεινόμενη  αμοιβή  του  παραπάνω  αναφερόμενου  δικηγόρου  (η  οποία  είναι  
ανώτερη από τις κατώτατες αμοιβές που προβλέπονται από τον Κώδικα Δικηγόρων και θα  
πρέπει να γίνει δεκτή με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με την  
προσφορά του ανέρχεται  α) για την πρώτη αγωγή για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου,  
κατάθεση προτάσεων, παράσταση και εκπροσώπησή μας στην εκδίκαση) το ποσό των 1.000  
€, πλέον 24% ΦΠΑ (240 €) δηλ.  1.240 € και  β), για την δεύτερη λήψη ασφαλιστικών  
μέτρων για σύνταξη και  κατάθεση δικογράφου,  κατάθεση σημειώματος,  παράσταση και  
εκπροσώπησή μας στην εκδίκαση) το ποσό των 500 €, πλέον ΦΠΑ 24% (120 €) δηλ. 620 €  
και  συνολικά  το  ποσό  των  1.500  €,  πλέον  ΦΠΑ  24%  (360  €),  δηλ.  1.860  €, 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξόδων που θα απαιτηθούν για τις κοινοποιήσεις με  
Δικαστικό Επιμελητή των ανωτέρω δικογράφων και των εκδοθησομένων αποφάσεων. 

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 και να ανατεθούν σε αυτόν οι  
ανωτέρω δικαστικές ενέργειες. 

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. 9.114/16-7-2020 εισήγηση της 
Νομικού  Συμβούλου  του  Δήμου,  καθώς  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του 
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Ν.3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 
(  ΦΕΚ   Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

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 χειρισμού των ακόλουθων διαδικασιών 
σε σχέση με την υπόθεση της ENERGA και HELLAS POWER: 

        1) την 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 
ανωτέρω -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 €, 

        2) τη 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. 

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

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 226/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 23-7-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Αντώνιος Ρυσάφης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
- Δικηγόρο κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο,
Λουκάρεως 55, 11475 Αθήνα
- Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου.

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