ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 14ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 197/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, ήλθε σε
συνεδρίαση «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ» η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/3103-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 8552/05-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι
(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Κατωπόδη Νίκη
3 Μαργέλη Μαρία
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Κων/νος Σέρβος (αναπλ. Κων.
5
∆ρακονταειδή)
6 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ου

Παρατηρήσεις: Η κα Μαργέλη Μαρία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 1
της ηµερήσιας διάταξης.

θέµατος

ο

ΘΕΜΑ 2 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε δικηγόρο
Αθηνών κατ’ εξαίρεση
δικαστικού χειρισµού της υπόθεσης Ανδρέα Παπαρηγόπουλου σε σχέση µε την υπόθεση ΕΝΕΡΓΑ –ΗΕLLΑS
POWΕR 1) αγωγής απόδοσης συνολικού χρηµατικού ποσού 232.252,17 ευρώ σύµφωνα µε το Ν.4312/2014, 2)
άσκηση αγωγής κατά των κατηγορουµένων και των εταιρειών τους λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου, καθώς και για
την περαιτέρω αποζηµίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζηµίας του ∆ήµου (τόκοι προσαυξήσεις, δικαστικά
έξοδα κλπ.) 3) λήψη ασφαλιστικών µέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ. κατά των αντιδίκων.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός έδωσε το λόγο στην κα Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρο του
∆ήµου προκειµένου να θέσει υπόψη των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότησή της, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’ 26-5-2020 Eπιστολή - Εισήγηση του Ανδρέα Παπαρηγόπουλου δυνάµει
της οποίας, µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ως γνωστόν µετά την απολύτως επιτυχή έκβαση και στον δεύτερο βαθµό της ποινικής δίκης ENERGA και
HELLAS POWER για τον δήµο σας και τους λοιπούς 110 ∆ήµους που είχε την τιµή να εκπροσωπήσει
δικαστικά και εξωδίκων. Στην ανωτέρω υπόθεση ο ∆ήµος Λευκάδας εισέπραξε την 29-1-2020 δυνάµει και σε
εκτέλεση της αµετάκλητης υπ’αριθ’1115/2017 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών και
του ν.4312/2014 9 (που εφαρµόστηκε για πρώτη φορά σε αυτή την υπόθεση),το χρηµατικό ποσό των
11.554,45 ευρώ (Εnerga) και το χρηµατικό ποσό των 31.632,04 ευρώ,που αφορούσε σε υπεξαιρεθεντα (από
Σεπτέµβριο του 2011 ως Ιούλιο του 2012) αποδοτέα δηµοτικά τέλη καθαριότητας (Ν.25/19750,σ
ηλεκτροδοτούµενων χώρων (αρ.10Ν.1080/1980) και στο τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ.24 Ν.2130/1993) κατά
κεφάλαιο µόνο.
Υπο τα ανωτέρω δεδοµένα, για την πλήρη προάσπιση των εννόµων συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας
προτείνεται να προβεί κατεπειγόντως στις εξής περαιτέρω απαιτούµενες ενέργειες, τις οποίες θα ήταν ιδιαίτερη
τιµή να του ανατεθεί, λόγω της απαιτούµενης εξειδικευµένης νοµικής γνώσης, της σχετικής εµπειρίας του και
ήδη πολύχρονης ενασχόλησης του µε την συγκεκριµένη υπόθεση από το έτος 2015,εφόσον βεβαίως δεν έχει
ανατεθεί σε άλλο συνάδελφο
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Συγκεκριµένα
Α) Στην άσκηση Αγωγής κατά των εταιριών << ΕΝΕRGΑ POWER TRADING A.E ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην ΕΝΕRGA εµπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής
Ενέργειας ΑΕ>>),”ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυµη Εταιρεία Παραγωγής και Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας “και
τον δ.τ “HELLAS POWER AE” (πρώην ΗΕLLAS POWER Aνώνυµη 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 17.738,8 € ) και για χρηµατική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου Λευκάδας, λόγω κλονισµού της πίστης και του κύρους του
(∆ΗΜΟΥ) από την ανωτέρω τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξία (ενδεικτικά για ποσό των 15000 ευρώ και
συνολικά για χρηµατικό ποσό τουλάχιστον 32.738,8 ευρώ µε προτεινόµενη αµοιβή του σύνταξη και κατάθεση
δικογράφου ,κατάθεση προτάσεων,παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου το ποσόν των 1000 ευρώ πλέον
24% ΦΠΑ 240 Ε,δηλαδή1240 ευρώ .
Β. Στη 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 προτεινόµενη αµοιβή του ( για σύνταξη και
κατάθεση δικογράφου,κατάθεση σηµειώµατος,παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου στην εκδίκαση ) το
ποσό των 500 ευρώ,πλέον ΦΠΑ 24% (120 Ε) δηλ.620 Ευρώ και συνολικά το ποσό των 1500 ευρώ πλέον
ΦΠΑ 24% (360€) δηλ.1860€ συµπεριλαµβανοµένων και όλων των εξόδων που θα απαιτηθούν για τις
κοινοποιήσεις µε ∆ικαστικό Επιµελητή των ανωτέρω δικογράφων και των εκδοθησοµένων αποφάσεων.
Στο σηµείο αυτό θέλω να επισηµάνω ότι ο Ανδρέας Παπαρηγόπουλος είναι γνώστης της υπόθεσης εξ
ολοκλήρου έχοντας αναλάβει και στο παρελθόν αντίστοιχη εντολή κατά των ως άνω αντιδίκων, ενώ η
πλειονότητα των ∆ήµων εκπροσωπείται από τον ίδιο. Συνεπώς η προηγούµενη και µακριά εµπειρία του
ανωτέρω δικηγόρου στο σύνολο της υπόθεσης τον καθιστά ως τον πλέον κατάλληλο για τον χειρισµό αυτής.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας προς συζήτηση και να
αποφασίσει την ανάθεση χειρισµού της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης των ανωτέρω χρηµατικών ποσών
(32.738,8 ευρώ).
Περαιτέρω τον χειρισµό Α) της άσκησης Αγωγής κατά των ανωτέρω κατηγορουµένων εταιρειών τους, για
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου Σας,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) Στη 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 προτεινόµενη αµοιβή του ( για σύνταξη και
κατάθεση δικογράφου,κατάθεση σηµειώµατος,παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου στην εκδίκαση ) το
ποσό των 500 ευρώ,πλέον ΦΠΑ 24% (120 Ε) δηλ.620 Ευρώ και συνολικά το ποσό των 1500 ευρώ πλέον
ΦΠΑ 24% (360€) δηλ.1860€ συµπεριλαµβανοµένων και όλων των εξόδων που θα απαιτηθούν για τις
κοινοποιήσεις µε ∆ικαστικό Επιµελητή των ανωτέρω δικογράφων και των εκδοθησοµένων αποφάσεων.
Στο σηµείο αυτό θέλω να επισηµάνω ότι ο Ανδρέας Παπαρηγόπουλος είναι γνώστης της υπόθεσης εξ
ολοκλήρου έχοντας αναλάβει και στο παρελθόν αντίστοιχη εντολή κατά των ως άνω αντιδίκων,ενώ η
πλειονότητα των ∆ήµων εκπροσωπείται από τον ίδιο.Συνεπώς η προηγούµενη και µακριά εµπειρία του
ανωτέρω δικηγόρου στο σύνολο της υπόθεσης τον καθιστά ως τον πλέον κατάλληλο για τον χειρισµό αυτής
Παραπέµπεται η υπόθεση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για επικύρωση και ορισµό της αµοιβής αυτού Καθώς και να
εξουσιοδοτήσουν τον ∆ήµαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια.»
Μετά από διαλογική συζήτηση η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την ανάθεση κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης στον Ανδρέα Παπαρηγόπουλο, δικηγόρο
Αθηνών, και ειδικότερα της άσκησης αγωγής κατά των ανωτέρω κατηγορουµένων εταιρειών, για χρηµατική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου Λευκάδας, κλονισµού της πίστης και του κύρους του (ενδεικτικά
για χρηµατικό ποσό 15.000 ευρώ),καθώς και για την περαιτέρω αποζηµίωση και αποκατάσταση και ανόρθωση
της προκληθείσας περιουσιακής ζηµίας του ∆ήµου Λευκάδας (ενδεικτικά τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα
κλπ.)
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Β) Τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης µεταβολής περιουσιακής
κατάστασης κλπ. κατά των ανωτέρω εταιρειών και οποιουδήποτε τυχόν άλλου νοµικού προσώπου
πραγµατικής ιδιοκτησίας ή συµφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου, µε προτεινόµενη αµοιβή του ( για
σύνταξη και κατάθεση δικογράφου ,κατάθεση σηµειώµατος, παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου στην
εκδίκαση ) το ποσό των 500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (120 €) δηλ.620 € και συνολικά το ποσό των 1500 €
πλέον ΦΠΑ 24% (360 €) δηλ.1860 € συµπεριλαµβανοµένων και όλων των εξόδων που θα απαιτηθούν για τις
κοινοποιήσεις µε ∆ικαστικό Επιµελητή των ανωτέρω δικογράφων και των εκδοθησοµένων αποφάσεων.
Παραπέµπεται η υπόθεση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για επικύρωση και ορισµό της αµοιβής αυτού.
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 197/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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