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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ : Καθορισμός Αμοιβής δικηγόρου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ιθ΄ του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή έχει δικαίωμα με απόφασή της να αναθέτει κατ’ εξαίρεση σε δικηγόρο, παρά την
ύπαρξη δικηγόρου με αντιμισθία στο Δήμο, εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ανά υπόθεση,
ζητημάτων, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν
εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.
Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
281 του Κ.Δ.Κ.
Σύμφωνα με το άρθρο 281 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως ισχύει, ορίζονται τα
εξής: «1. … 2. …. 3. Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα
οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση
ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού
συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους».
ΕΠΕΙΔΗ ο Δικηγόρος Αθηνών κ. Ανδρέας Παπαρρηγόπουλος, στην από 28-5-2020 επιστολή
του αναφέρει τα εξής: «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 Δήμους που είχα την τιμή να εκπροσωπήσω δικαστικά και εξωδίκως στην
ανωτέρω υπόθεση, ο Δήμος σας εισέπραξε την 14-1-2020, δυνάμει και σε εκτέλεση της
αμετάκλητης υπ. αρ. 1115/2017 απόφασης του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
Αθηνών και του Ν.4312/2014 (που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε αυτή την υπόθεση!), το
χρηματικό ποσό των 35.598,22 € (Energa) και το χρηματικό ποσό των 93.380,02 € (Hellas
Power) και συνολικά το χρηματικό ποσό των 128.978,24 €, που αφορούσε σε υπεξαιρεθέντα
(από Σεπτέμβριο του 2011 ως Ιούλιο του 2012) αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας
(Ν. 25/1975), στο φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και στο τέλος
ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993), κατά κεφάλαιο μόνο.
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, για την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του
Δήμου σας, θεωρώ ότι επιβάλλεται και προτείνω να προβείτε κατεπειγόντως στις εξής
περαιτέρω απαιτούμενες (ώριμες πια) ενέργειες, τις οποίες θα ήταν ιδιαίτερη τιμή να μου
αναθέσετε, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης νομικής γνώσης, της σχετικής εμπειρίας
μου και ήδη πολύχρονης ενασχόλησής μου με την συγκεκριμένη υπόθεση από το
2015, επικαιροποιώντας και τροποποιώντας τη σχετική ληφθείσα απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής σας (285/2017) και συγκεκριμένα:
α) στην άσκηση Αγωγής κατά των εταιριών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη
Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING
Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον

δ.τ. «HELLAS POWER ΑΕ» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη 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 71.945,96 €) και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του
Δήμου σας, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους σας από την ανωτέρω τελεσιδίκως
διαγνωσθείσα αδικοπραξία (ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 65.000 €) και συνολικά
για χρηματικό ποσό τουλάχιστον 136.945,96 €, με προτεινόμενη αμοιβή μου (για σύνταξη
και κατάθεση δικογράφου, κατάθεση προτάσεων, παράσταση και εκπροσώπησή σας στην
εκδίκαση) το ποσό των 1.000 €, πλέον 24% ΦΠΑ (240 €) δηλ. 1.240 € και
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 μου (για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου, κατάθεση σημειώματος,
παράσταση και εκπροσώπησή σας στην εκδίκαση) το ποσό των 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
Δικαστικό Επιμελητή των ανωτέρω δικογράφων και των εκδοθησομένων αποφάσεων».
ΕΠΕΙΔΗ ο Δικηγόρος του Δήμου κ. Γεώργιος Παπαστεργίου, με το από 1-6-2020 έγγραφό του
γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης των ανωτέρω υποθέσεων στον εν λόγω δικηγόρο, λόγω γνώσης
του αντικειμένου και κατοχής πλήρους φακέλου από 5ετίας.
ΕΠΕΙΔΗ με την υπ’ αριθμ. 194/2020 απόφαση της Ο.Ε. εξουσιοδοτήθηκε ο Δικηγόρος
Αθηνών κ. Ανδρέας Παπαρρηγόπουλος, να αναλάβει το χειρισμό των ανωτέρω υποθέσεων.
ΕΠΕΙΔΗ η αμοιβή του ανωτέρω Δικηγόρου, για τον χειρισμό των εν λόγω υποθέσεων
ανέρχεται στο ποσό των 1.240,00€ και 620, 00€ ,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, αντίστοιχα,
ήτοι στο συνολικό ποσό των 1860,00€ σύμφωνα με την προσφορά του.
Παρακαλείται το Δ.Σ. να καθορίσει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου Αθηνών, για το
χειρισμό των συγκεκριμένων υποθέσεων, με βάση την προσφορά του, όπως αναφέρεται
παραπάνω.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

