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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 33/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 205/2020
ΞΔΟΗΙΖΤΖ

«Υνξήγεζε δηθαζηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο - εληνιήο ζην
Γηθεγφξν Αζελψλ θ. Αλδξέα Κ. Παπαξξεγφπνπιν, γηα
παξάζηαζε ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά ηελ ζπδήηεζε
αίηεζεο αλαίξεζεο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ζηελ ππφζεζε ησλ
εηαηξεηψλ “ENERGA” θαη “HELLAS POWER”.».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα
ζηηο 7 ηνπ κήλα Οθησβξίνπ 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. 21649/34/2-10-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο
θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ

ΑΔΑ: 9ΩΨΥ46ΜΩ0Ι-Δ2Σ

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 :
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) Κνπηζάθεο
Μηραήι 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 6) Γξακκέλνο
ππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ
«Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία».
ΑΞΝΛΡΔΠ
1) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 3) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 4)
εξεηάθεο Νηθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο
ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 21596/1-10-2020 εηζήγεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ
Γήκνπ θ. Υ.Υήηνπ-Κηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΚΑ:

ΞΑΟΝΣΖ ΔΛΡΝΙΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΔΜΝΠΗΝΡΖΡΑΠ ΠΡΝΛ ΓΗΘΖΓΝΟΝ ΑΘΖΛΥΛ θ.
ΑΛΓΟΔΑ Θ. ΞΑΞΑΟΟΖΓΝΞΝΙΝ ΞΟΝΘΔΗΚΔΛΝ ΛΑ ΞΑΟΑΠΡΔΗ ΔΛΥΞΗΝΛ
ΡΝ ΑΟΔΗΝ ΞΑΓΝ (ΞΝΗΛΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) ΠΡΗΠ 11-11-2020, ΖΚΔΟΑ
ΡΔΡΑΟΡΖ ΘΑΗ ΥΟΑ 09:30 π.κ. ΝΞΝ ΘΑ ΠΕΖΡΖΘΝΛ ΝΗ ΔΘΘΔΠΔΗΠ
ΑΛΑΗΟΔΠΔΥΠ ΞΝ ΑΠΘΖΠΑΛ ΝΗ ΘΑΡΖΓΝΟΝΚΔΛΝΗ

ΠΣΔΡ.:

Ζ ππ’ αξηζ. πξωη. 20853/23-09-2020 Θιήζε ηνπ θ. Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ
Ξάγνπ.

Αμηόηηκε θ. Γήκαξρε θαη Ξξόεδξε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο Λέαο Σαιθεδόλαο,
ηηο 23-09-2020 επεδφζε ζηνλ Γήκν καο ε κε αξηζκφ πηλαθίνπ 463/2020 Κιήζε ηνπ
Αμηνηίκνπ θ. Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κε ηελ νπνία ν Γήκνο καο θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη
ηελ θαηεγνξία δηα ζπλεγφξνπ ζην αθξναηήξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (Πνηληθφ
Σκήκα) ζηηο 11-11-2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 09:30, φπνπ ζα ζπδεηεζνχλ νη αηηήζεηο
αλαηξέζεσο ησλ: ΠΗΑΦΑΘΑ ΠΡΔΦΑΛΝ ΡΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ, ΠΗΑΦΑΘΑ ΣΟΖΠΡΝ ΡΝ
ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΗ ΦΙΥΟΝ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖ ΡΝ ΑΣΗΙΙΔΑ.
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Ωο γλσζηφλ, ε ελ ιφγσ ππφζεζε αθνξά ηελ εηαηξεία «ENERGA - HELLAS POWER» θαη ζην
Αζηηθφ Γηθαζηήξην καο εθπξνζψπεζε ν Γηθεγφξνο Αλδξέαο Παπαξξεγφπνπινο κε επηηπρή
έθβαζε ηεο ππφζεζεο, φπνπ θαη εηζέπξαμε ν Γήκνο καο 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.
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 Αξείνπ Πάγνπ (Πνηληθφ Σκήκα) θαηά
ηελ δηθάζηκν ηεο 11-11-2020 θαη ζε φπνηα κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν πξνο δηαζθάιηζε ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ.
αο ελζσκαηψλσ ην θείκελν ηεο εμνπζηνδφηεζεο:

«Δμνπζηνδνηνχκε, δίλνπκε ηελ εηδηθή εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα θαη δηνξίδνπκε ηνλ
Γηθεγφξν Αζελψλ, Αλδξέα Κ. Παπαξξεγφπνπιν (ΓΑ 23298), θάηνηθν Αζελψλ (Βαιασξίηνπ
14), ΑΦΜ 129116289, Γ’ ΓΟΤ Αζελψλ, φπσο εκθαληζζεί ηελ 11ε Ννεκβξίνπ 2020 ή ζε
νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή ή θαη απφ δηαθνπή δηθάζηκν, ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (πνηληθνχ
ηκήκαηνο), δπλάκεη ηεο απφ 26-8-2020 ππ. αξ. πηλ. 463/2020 Κιήζεο θαη εθπξνζσπήζεη ηνλ
Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, σο πνιηηηθψο ελάγνληα θαη ππνζηεξίδνληα ηελ
θαηεγνξία θαηά ηνπ αλεξεζείνληα θαηεγνξνπκέλνπ Αξηζηείδε Φιψξνπ, κε ζθνπφ ηελ
απφξξηςε ηεο απφ 13-3-2020 αηηήζεψο ηνπ γηα αλαίξεζε ηεο ππ. αξ. 1339/2019, 1476/2019,
1705/2019, 1725/2019, 184/2019, 2034/2019, 2409/2019, 2533/2019, 618/2019 απφθαζεο
ηνπ Α’ Πεληακεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ θαη γεληθά λα εθπξνζσπεί ηνλ Γήκν καο, ζε φιεο
αλεμαηξέησο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλε πνηληθή
ππφζεζε, ελεξγψληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο θαη νηηδήπνηε απαηηείηαη γηα
ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ελ ιφγσ εληνιήο. Σέινο, ηνλ δηνξίδνπκε αληίθιεηφ καο θαη δειψλνπκε
φηη εγθξίλνπκε θαη αλαγλσξίδνπκε απφ ζήκεξα φιεο ηηο πξάμεηο ηνπ αλσηέξσ πιεξεμνπζίνπ
καο, πνπ ζα ελεξγεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο παξερνκέλεο εληνιήο πνπ ηνπ δίλεηαη, σο λφκηκεο,
έγθπξεο, ηζρπξέο θαη απξφζβιεηεο».
Η ελ ιφγσ απφθαζε πξέπεη λα ιεθζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη λα δηαβηβαζζεί ζηνλ θ.,
Παπαξξεγφπνπιν έσο ηελ 20ε Οθησβξίνπ 2020. Η δε ακνηβή ηνπ θαζνξίδεηαη θαη’ ειάρηζηνλ
απφ ην ΦΔΚ Α΄208/27-09-2013 γηα παξάζηαζε ζηνλ Άξεην Πάγν, ζην πνζφ ησλ 1.496,00 €
πιένλ Φ.Π.Α. 24% θαη ζπλνιηθά 1.855,04 €
πλεκκέλα
Η κε αξηζ. πηλαθίνπ: 463/2020 Κιήζε ηνπ θ. Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.
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Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε – ζπλελλφεζε 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. 33/2020
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, ηηο αξηζ. 72/2017 θαη 124/2020
πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο απνθάζεηο 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 απφ 28/9/2020 ειεθηξνληθή επηζηνιή ηνπ Γηθεγφξνπ Αζελψλ Αλδξέα
Παπαξξεγφπνπινπ, ηελ κε αξηζ. πηλαθίνπ: 463/2020 Κιήζε ηνπ θ. Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε έγγξαθα
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Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθωλα
Δμνπζηνδνηεί, δίδεη ηελ εηδηθή εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα θαη δηνξίδεη ηνλ Γηθεγφξν
Αζελψλ, Αλδξέα Θ. Ξαπαξξεγόπνπιν (ΓΑ 23298), θάηνηθν Αζελψλ (Βαιασξίηνπ 14),
ΑΦΜ 129116289, Γ’ ΓΟΤ Αζελψλ, φπσο εκθαληζζεί ηελ 11ε Λνεκβξίνπ 2020 ή ζε
νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή ή θαη απφ δηαθνπή δηθάζηκν, ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (πνηληθνχ
ηκήκαηνο), δπλάκεη ηεο απφ 26-8-2020 ππ. αξ. πηλ. 463/2020 Κιήζεο θαη εθπξνζσπήζεη ηνλ
Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, σο πνιηηηθψο ελάγνληα θαη ππνζηεξίδνληα ηελ
θαηεγνξία θαηά ηνπ αλεξεζείνληα θαηεγνξνπκέλνπ Αξηζηείδε Φιψξνπ, κε ζθνπφ ηελ
απφξξηςε ηεο απφ 13-3-2020 αηηήζεψο ηνπ γηα αλαίξεζε ηεο ππ. αξ. 1339/2019, 1476/2019,
1705/2019, 1725/2019, 184/2019, 2034/2019, 2409/2019, 2533/2019, 618/2019 απφθαζεο
ηνπ Α’ Πεληακεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ θαη γεληθά λα εθπξνζσπεί ηνλ Γήκν ζε φιεο αλεμαηξέησο
ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλε πνηληθή ππφζεζε,
ελεξγψληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο θαη νηηδήπνηε απαηηείηαη γηα ηελ
δηεθπεξαίσζε ηεο ελ ιφγσ εληνιήο. Σέινο, ηνλ δηνξίδνπκε αληίθιεηφ καο θαη δειψλνπκε φηη
εγθξίλνπκε θαη αλαγλσξίδνπκε απφ ζήκεξα φιεο ηηο πξάμεηο ηνπ αλσηέξσ πιεξεμνπζίνπ καο,
πνπ ζα ελεξγεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο παξερνκέλεο εληνιήο πνπ ηνπ δίλεηαη, σο λφκηκεο,
έγθπξεο, ηζρπξέο θαη απξφζβιεηεο».
Η ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε νξίδεηαη
θαη’ ειάρηζηνλ απφ ην ΦΔΚ Α΄208/27-09-2013 γηα παξάζηαζε ζηνλ Άξεην Πάγν, ζην πνζφ ησλ
1.496,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24% θαη ζπλνιηθά 1.855,04 € θαη ζα θαζνξηζζεί κε απφθαζε ηνπ
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 205/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ

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

