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ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 8/2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 53/2022

ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Έγθξηζε αξηζ. 57/2022 απφθαζεο Γεκάξρνπ
πεξί
παξνρήο
πιεξεμνπζηφηεηαο
ζηνλ
δηθεγφξν Αζελψλ Αλδξέα Παπαξξεγφπνπιν
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο λφκηκεο ελέξγεηεο
γηα ηελ απφδνζε ησλ νθεηινκέλσλ ζην Γήκν
πνζψλ απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο
ελέξγεηαο».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 2 ηνπ κήλα Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020,
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 75 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 3950/7/25-2-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ
απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75
ηνπ Ν.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 74 Δγθχθιην ηνπ
ΤΠ.Δ θαη ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1)
Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο
2) Κνζθνιέηνο σηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο, 3) Κνπηζάθεο Μηραήι 4) Σάθαο Ηιίαο 5) Κνπεινχζνο Υξήζηνο 6)
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 7) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 8) Οπζηακπαζίδεο
Ισάλλεο, κέιε.
ΑΠΟΛΣΔ
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα εμήο :
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. 57/2022 Γεκάξρνπ (αξηζ. πξση. 3783/23-2-2022),
ιεθζείζα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10, ιφγσ ηνπ
θαηεπείγνληνο ηεο ππφζεζεο θαη πξνο απνηξνπή δεκίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
Γήκνπ, επί ηνπ ζέκαηνο:
ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΚΑΡΥΟΤ
ΑΡ. 57/2022
Θέμα: Δληνιή πιεξεμνπζηφηεηαο ζηνλ δηθεγφξν Αζελψλ Αλδξέα Παπαξξεγφπνπιν
Ο Γήμαπσορ Λ. Φιλαδέλθειαρ – Λ. Υαλκηδόναρ
Αθνχ έιαβε ππφςε:
1) Σν άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010.
2) Σν ππ΄ αξηζ. εηζ. Πξση. 3483/21-02-2022
Παπαξξεγφπνπινπ
3) Σν επείγνλ ηεο ππφζεζεο.

έγγξαθν

ηνπ

θ.

Αλδξέα

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δξοςζιοδοηείηαι ν δηθεγφξνο Αζελψλ θ. Παπαξεγφπνπινο Αλδξέαο πξνθεηκέλνπ λα
πξνβεί ζε θάζε λνκηθή ελέξγεηα πξνο δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ θαη
εηδηθφηεξα γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο
ελέξγεηαο, νη νπνίνη ελψ ππνρξενχληαη λα απνδψζνπλ ζην Γήκν εληφο δηκήλνπ απφ ηελ
ιήμε ησλ ινγαξηαζκψλ, πνζά πνπ εηζεπξάρζεζαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ , πάξαπηα
θαζπζηεξνχλ ή θαη πνιιέο θνξέο απνδίδνπλ ζην ειάρηζην, ή δελ απνδίδνπλ θαζφινπ.
Η ακνηβή ηνπ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.000 € πιένλ Φ.Π.Α. 24%
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εμφδσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο κε
δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηηο εκπιεθφκελεο εηαηξείεο, ηνπο αξκφδηνπο επνπηηθνχο
ζεζκηθνχο, πνιηηηθνχο θνξείο, αξρέο θ.ιπ.
Η παξνχζα λα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή , ζηελ πξψηε
ζπλεδξίαζε απηήο (άξζξν 58, παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010)
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Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 8/2022 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ.
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ αξηζ. 57/2022
απφθαζε Γεκάξρνπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 παξ. 2 θαη 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Ν.
3852/10 («Καιιηθξάηεο»), φπσο ην ηειεπηαίν αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 παξ.
1ηε θαη 2 ηνπ Ν. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ ην άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Ν. 4735/20, ην ππ΄
αξηζ. εηζ. Πξση. 3483/21-02-2022 έγγξαθν ηνπ θ. Αλδξέα Παπαξξεγφπνπινπ θαη φια ηα
ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Δγκπίνει ηελ αξηζ. 57/2022 απφθαζε Γεκάξρνπ (αξηζ. πξση. 3783/23-2-2022),
ιεθζείζα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10, ιφγσ ηνπ
θαηεπείγνληνο ηεο ππφζεζεο θαη πξνο απνηξνπή δεκίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
Γήκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παποσή ηεο πηηήρ ενηολήρ θαη ηεο
πληπεξοςζιόηηηαρ ζηνλ δηθεγφξν Αζελψλ θ. Ανδπέα Παπαπηγόποςλο πξνθεηκέλνπ
λα πξνβεί ζε θάζε λνκηθή ελέξγεηα πξνο δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ θαη
εηδηθφηεξα γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο
ελέξγεηαο, νη νπνίνη ελψ ππνρξενχληαη λα απνδψζνπλ ζην Γήκν εληφο δηκήλνπ απφ ηελ
ιήμε ησλ ινγαξηαζκψλ, πνζά πνπ εηζπξάρζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ , πάξαπηα
θαζπζηεξνχλ ή θαη πνιιέο θνξέο απνδίδνπλ ζην ειάρηζην, ή δελ απνδίδνπλ θαζφινπ.
Η ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ επξψ
(1.000,00 €) (πιένλ Φ.Π.Α. 24%) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εμφδσλ πνπ ζα
απαηηεζνχλ γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηηο εκπιεθφκελεο εηαηξείεο,
ηνπο αξκφδηνπο επνπηηθνχο ζεζκηθνχο, πνιηηηθνχο θνξείο, αξρέο θ.ιπ. θαη ζα
θαζνξηζζεί ζε πξνζερή πλεδξίαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Γ.& Κ.Κψδηθα (Ν. 3463/06), φπσο ηζρχεη.

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 53/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία
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Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηψλ
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

