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Βαζκφο Αζθαιείαο : Αδηαβάζκεην
Βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο: Καλνληθφ
Υξφλνο δηαηήξεζεο: ην δηελεθέο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

Γ/νζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών
Σμήμα Τποζηήπιξηρ
Πολιηικών Οπγάνων

Νέα Φηιαδέιθεηα 17/6/2020
Αξηζ. Πξση.: 12954

Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σασ. Γ/νζη: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 21/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 124/2020
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Υνξήγεζε δηθαζηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο εληνιήο ζην Γηθεγφξν Αζελψλ θ. Αλδξέα Κ.
Παπαξξεγφπνπιν, γηα θαηάζεζε αγσγήο θαη
αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ Γήκνπ ελψπηνλ
ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαηά ησλ
εηαηξεηψλ “ENERGA” θαη “HELLAS POWER”».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 17 ηνπ κήλα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ.
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 12384/22/12-6-2020 έγγξαθε
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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, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Γξεηδειηάο Παληειήο 5) Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο 6) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 7) εξεηάθεο Νηθφιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Παπαθψζηα Αλζή θαη 2) Μπεξδέζεο ππξίδσλ, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη
λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ. Αληί
ηεο πξψηεο παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Ν.
3852/10, φπσο ηζρχεη, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο
Γεκάξρνπ «Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία» θ. Γξακκέλνο
ππξίδσλ.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 8ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 11715/5-6-2020 εηζήγεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Υ.Υήηνπ-Κηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ:

ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΣΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΔΞΟΤΙΟΣΗΣΑ Δ ΓΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ
ΑΚΗΗ ΔΝΓΙΚΧΝ ΜΔΧΝ

ΥΔΣ.:

Η ςπ’ απιθ. ππωη. 10798/29-5-2020 επιζηολή ηος Γικηγόπος
Αθηνών Ανδπέα Παπαππηγόποςλος

ηηο 1-6-2020 παξέιαβα ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 10798/29-5-2020 επηζηνιή ηνπ
Γηθεγφξνπ Αζελψλ θ. Αλδξέα Κ. Παπαξξεγφπνπινπ, κε Α.Μ./Γ..Α.: 23298, θάηνηθν
Αζελψλ, νδφο Βαιασξίηνπ 14, Σ.Κ. 10671, ηει. 210 3647023 – 6932 762595, email:
p_law@otenet.gr, κε ηελ νπνία ν σο άλσ Γηθεγφξνο δεηεί ηελ παξνρή εληνιήο θαη
πιεξεμνπζηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ
Αζελψλ αγσγή θαηά ησλ εηαηξεηψλ «ENERGA POWER TRADING Αλψλπκε Δηαηξεία
Πξνκήζεηαο θαη Δκπνξίαο Δλέξγεηαο» θαη ηνλ δ.η. «ENERGA POWER TRADING A.E.»,
«ΚΔΝΣΩΡ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»
(πξψελ “ENERGA Δκπφξην Ληαληθήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ΑΔ»), ΝΔΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Αλψλπκε Δηαηξεία Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο» θαη ηνλ δ.η.
«HELLAS POWER AE», (πξψελ HELLAS POWER Αλψλπκε Δηαηξεία Παξαγσγήο θαη
Δκπνξίαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο) θαη ηνπ Αξηζηείδε Φιψξνπ γηα ηνπο ηφθνπο ηνπ
θεθαιαίνπ ηνπ πνζνχ ησλ 209.536,14 € ην νπνίν εηζέπξαμε ν Γήκνο, ην νπνίν πνζφ
ησλ ηφθσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 120.617,89 € θαζψο θαη γηα ρξεκαηηθή
ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ θινληζκφ ηεο πίζηεο θαη ηνπ
θχξνπο ηνπ πνπ ππέζηε κεηά ηελ ηειεζίδηθε δηαγλσζζείζα αδηθνπξαμία πνζνχ
100.000,00 € θαη ζπλνιηθά ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπιάρηζηνλ 220.617,89 € κε
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πξνηεηλφκελε ακνηβή ηνπ Γηθεγφξνπ γηα ηελ θαηάζεζε αγσγήο θαη ηελ θαηάζεζε
αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πεξί ζπληεξεηηθήο θαηάζρεζεο, απαγφξεπζεο
κεηαβνιήο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, θ.ιπ. θαηά ησλ αληηδίθσλ θαη θαηά
νπνηνπδήπνηε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πξαγκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ζπκθεξφλησλ
ηνπ αλσηέξσ θπζηθνχ πξνζψπνπ κεηά Φ.Π.Α. πνζνχ 1.860,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εμφδσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο κε
δηθαζηηθφ επηκειεηή ησλ αλσηέξσ δηθνγξάθσλ θαη ησλ εθδνζεζνκέλσλ απνθάζεσλ.
Μαο ελεκεξψλεη επίζεο ν σο άλσ δηθεγφξνο φηη ζα πξέπεη κέρξη 30-6-2020 ην
αξγφηεξν λα ηνπ έρνπκε θνηλνπνηήζεη ηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε
ηελ νπνία ζα ηνπ δίδεηαη ε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα πξνθεηκέλνπ πξνο
πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ λα αζθήζεη ηα αλσηέξσ έλδηθα κέζα.
Ο θ. Παπαξξεγφπνπινο Αλδξέαο κε εληνιή ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο ιφγσ ησλ
εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχζε ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε θαη ηνπ ηεξάζηηνπ
φγθνπ ηεο δηθνγξαθίαο εθπξνζψπεζε ην Γήκν καο θαζψο θαη άιινπο 110 Γήκνπο ζηα
Πνηληθά θαη Αζηηθά Γηθαζηήξηα θαηά ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ θαη ηνπ θπζηθνχ
πξνζψπνπ κε επηηπρή έθβαζε ησλ ππνζέζεσλ πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ καο.
Ήδε, ν Γήκνο καο, εηζέπξαμε ζηηο 13-4-2020 ην πνζφ ησλ 209.536,14 € κεηά ηελ
έθδνζε απνθάζεσλ απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ζηα νπνία παξαζηάζεθε γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ ν θ. Παπαξξεγφπνπινο θαη επειπηζηνχκε φηη ζα έρεη επηηπρή
έθβαζε θαη ζηηο πεξαηηέξσ δίθεο πνπ ζα νξηζζνχλ, ιφγσ ηεο γλψζεο θαη ηεο
πνιχρξνλεο ελαζρφιεζήο ηνπ κε ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ
εηζεγνχκαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φπσο απνθαζίζεη γηα ηελ ρνξήγεζε εληνιήο
θαη πιεξεμνπζηφηεηαο ζηνλ Γηθεγφξν Αλδξέα Παπαξξεγφπνπιν, πξνθεηκέλνπ λα
εθπξνζσπήζεη ην Γήκν καο ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ζηηο
νξηζζείζεο δηθαζίκνπο κεηά ηελ θαηάζεζε αγσγήο θαη αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ πξνο δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ.
Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζπλελλφεζε – δηεπθξίληζε, είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 21/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηελ αξηζ. 72/2017
πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε Ο.Δ., ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηζ ηνπ Ν.
3852/10 («Καιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ απηέο
ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ Ν. 4623/19, ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 10798/29-5-2020 επηζηνιή
ηνπ Γηθεγφξνπ Αζελψλ Αλδξέα Παπαξξεγφπνπινπ θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ
ππφζεζε έγγξαθα
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Δγκπίνει την σοπήγηζη δικαζηικήρ πληπεξοςζιόηηηαρ - ενηολήρ ζηνλ
Γηθεγφξν Αζελψλ κ. Ανδπέα Κ. Παπαππηγόποςλο, κε Α.Μ./Γ..Α.: 23298, θάηνηθν
Αζελψλ, νδφο Βαιασξίηνπ 14, Σ.Κ. 10671, ηει. 210 3647023 – 6932 762595, email:
p_law@otenet.gr, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ
Αζελψλ αγωγή θαη αίηηζη αζθαλιζηικών μέηπων θαηά ησλ εηαηξεηψλ «ENERGA
POWER TRADING Αλψλπκε Δηαηξεία Πξνκήζεηαο θαη Δκπνξίαο Δλέξγεηαο» θαη ηνλ
δ.η. «ENERGA POWER TRADING A.E.», «ΚΔΝΣΩΡ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ
ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (πξψελ “ENERGA Δκπφξην Ληαληθήο Ηιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο ΑΔ»), ΝΔΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Αλψλπκε Δηαηξεία Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο» θαη ηνλ δ.η. «HELLAS POWER AE», (πξψελ HELLAS POWER
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Αλψλπκε Δηαηξεία Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο) θαη ηνπ Αξηζηείδε
Φιψξνπ γηα ηνπο ηφθνπο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ πνζνχ ησλ 209.536,14 € ην νπνίν
εηζέπξαμε ν Γήκνο, ην νπνίν πνζφ ησλ ηφθσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 120.617,89 €
θαζψο θαη γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ
θινληζκφ ηεο πίζηεο θαη ηνπ θχξνπο ηνπ πνπ ππέζηε κεηά ηελ ηειεζίδηθε
δηαγλσζζείζα αδηθνπξαμία πνζνχ 100.000,00 € θαη ζπλνιηθά ρξεκαηηθφ πνζφ
ηνπιάρηζηνλ 220.617,89 € κε πξνηεηλφκελε ακνηβή ηνπ Γηθεγφξνπ γηα ηελ θαηάζεζε
αγσγήο θαη ηελ θαηάζεζε αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πεξί ζπληεξεηηθήο
θαηάζρεζεο, απαγφξεπζεο κεηαβνιήο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, θ.ιπ. θαηά ησλ
αληηδίθσλ θαη θαηά νπνηνπδήπνηε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πξαγκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
ή ζπκθεξφλησλ ηνπ αλσηέξσ θπζηθνχ πξνζψπνπ κεηά Φ.Π.Α. πνζνχ 1.860,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εμφδσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο κε
δηθαζηηθφ επηκειεηή ησλ αλσηέξσ δηθνγξάθσλ θαη ησλ εθδνζεζνκέλσλ απνθάζεσλ,
ακνηβή ε νπνία ζα θαζνξηζζεί κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πξνζερή
πλεδξίαζε απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Ν. 3463/06
(Γ.Κψδηθαο), φπσο ηζρχεη.

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 124/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

