ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/20 Συνεδρίασης
(ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 120/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 ήρθε σε
Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), µε την διαδικασία «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα
µε τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06, του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκαν µε αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και του άρθρου
10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και των υπ΄αριθ. 40/20930/31-03-2020 και
163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 10936/3-07-2020 πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Λιβιτσάνος Ιωάννης
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Αργυρός Νικόλαος
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Σολδάτος Θεόδωρος
5
Γληγόρης Παναγιώτης
5
Σαρανταένας Ιωάννης
6
Μαργέλη Μαρία
6
Σκληρός Φίλιππος
7
Ζουριδάκης Ευτύχιος
7
Γιαννιώτης Παναγιώτης
8
Γαζής Αναστάσιος
8
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
9
Βλάχου Ειρήνη
9
Χαλικιάς Ευάγγελος
10
Σολδάτος Γεώργιος
10
(οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση,
11
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
11
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
12
Σέρβος Κωνσταντίνος
12
13
Περδικάρης Αθανάσιος
13
14
Γληγόρης Χρήστος
14
15
Γληγόρης Κωνσταντίνος
15
16
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
16
17
Μελάς Γεράσιµος
17
18
Γαζής Νικόλαος
18
19
Λάζαρης Απόστολος
19
20
Βερροιώτης Ευάγγελος
20
21
Βεροιώτης Αλέξανδρος
21
22
Ζαβιτσάνος Πέτρος
22
23
Τυπάλδος Νικόλαος
23
24
Τσιρογιάννης Γεώργιος
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης, αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεµάτων Ε.Η.∆., προσήλθε πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου
πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος προσήλθε πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Γεώργιος, αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη και Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 6 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 14

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:

Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αµοιβής δικηγόρου Αθηνών κ. Παπαρηγόπουλου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.
3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 197/20 απόφαση Ο.Ε.).
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Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
∆υνάµει της αριθ’197/2020 απόφασης της ΟΕ του ∆ήµου Λευκάδας περιέχονται µεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:
Χορηγείται εντολή στον ∆ικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρηγόπουλο για:
Α) 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 πλέον24% ΦΠΑ 240 Ε,δηλαδή1.240 ευρώ.
Β) 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 ) τοποσό των 500
ευρώ ,πλέον ΦΠΑ 24% (120 €) δηλ.620 ευρώ και συνολικά το ποσό των 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (360€)
δηλ.1.860 € 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.
Eπειδή το παραπάνω ποσό των 1.860 ευρώ συµπεριλαµβανοµένων και όλων των εξόδων που θα απαιτηθούν για
τις κοινοποιήσεις µε ∆ικαστικό Επιµελητή των ανωτέρω δικογράφων και των εκδοθησοµένων αποφάσεων, είναι
νόµιµα εύλογα και ανάλογα µε τις υπηρεσίες που θα παράσχει ο ως άνω δικηγόρος
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
να εγκριθεί η προτεινόµενη αµοιβή του για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου, κατάθεση σηµειώµατος, παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου στην εκδίκαση, ποσού 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 ∆ικαστικό Επιµελητή των ανωτέρω δικογράφων και των εκδοθησοµένων
αποφάσεων.»
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση αµοιβής, για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου, κατάθεση σηµειώµατος, παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου στην εκδίκαση, ποσού 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 ∆ικαστικό Επιµελητή των ανωτέρω δικογράφων και των εκδοθησοµένων αποφάσεων, του
δικηγόρου Αθηνών κ. Παπαρηγόπουλου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ
163/τ.Α΄/4.9.09.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 120/2020.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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