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ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 1.240,00 ευρώ, με ΦΠΑ  μετά από την 

υπ΄αριθ. 114 ΑΟΕ και την 172/2017 ΑΔΣ, για την αμοιβή του δικηγόρου ΑΝΔΡΕΑ Κ. 

ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, εξωτερικού συνεργάτη για το χειρισμό νομικών διαδικασιών σε 

σχέση με αξιώσεις του Δήμου έναντι των εταιρειών ΕNERGA KAI HELLAS POWER».  

 

Σχετικά :  1. Η υπ΄ αριθ. 20/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

                  2. Η υπ΄ αριθ. 114/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

      3. Η υπ΄ αριθ. 172/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

Με την υπ΄ αριθ. 114/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε αποδεκτή η πρόταση 

του δικηγόρου Παπαρρηγόπουλου Ανδρέα και του ανατέθηκε η υλοποίηση των νομικών 

ενεργειών και ο χειρισμός των παρακάτω νομικών υποθέσεων έναντι των εταιρειών «ΕNERGA 

KAI HELLAS POWER» λόγω της ιδιαίτερης εμπειρίας του, της ειδικής ενασχόλησης και 

εξειδίκευσης στην ανωτέρω υπόθεση δεδομένης και της επιτυχημένης έκβασης της υπόθεσης 

(σχετική η αριθ. 20/2015 Α.Ο.Ε), και έναντι της ελάχιστης που ο ίδιος προτείνει  και αποδέχεται 

ως αμοιβή του. 

Με την υπ΄ αριθ. 172/30-5-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επικυρώθηκε η αριθ.  

142/30-5-17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και καθορίστηκε η αμοιβή του δικηγόρου κ. 

Παπαρρηγόπουλου Ανδρέα για το χειρισμό νομικών διαδικασιών σε σχέση με αξιώσεις του 

Δήμου έναντι των εταιρειών ENERGA KAI HELLAS POWER», ως κατωτέρω: 

Α) Για τη διενέργεια νομικής διαδικασίας απόδοσης βάσει της εκδοθείσας ποινικής απόφασης 

του συνολικού χρηματικού ποσού 201.567,27 ευρώ (130.595,66 ευρώ από Energa και 70.971,61 

ευρώ από Hellas Power) σύμφωνα με τον Ν. 4312/2014 με συνολική αμοιβή του 1.000 ευρώ 

πλέον 24% ΦΠΑ, πλέον τυχόν απαιτηθησομένων εξόδων. 

Β) Για την άσκηση αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των εταιρειών τους για χρηματική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου μας, λόγω κλονισμού της πίστης και τους κύρους 

μας (ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 50.000,00 ευρώ) καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση 

και αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσης περιουσιακής ζημίας μας (ενδεικτικά τόκοι, 

προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ) έναντι αμοιβής €769,00 πλέον νομίμου ΦΠΑ. 

Γ) Για τη διενέργεια νομικών ενεργειών και ενδίκων μέσων λήψης ασφαλιστικών μέτρων 

συντηρητικής κατάσχεσης κλπ(κάθε προσφόρου) κατά των ανωτέρω έναντι αμοιβής €343 πλέον 

νομίμου ΦΠΑ, 



Δ) Για την παράστασή του προς νομική εκπροσώπησή του Δήμου μας ως πολιτικώς ενάγοντος 

στην κατ’ έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με 

ελάχιστη αμοιβή €1410 πλέον νομίμου ΦΠΑ. 

 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  

1. Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Οικονομική Επιτροπή – 

Αρμοδιότητες » μεταξύ των άλλων αναφέρεται «Αποφασίζει για την έγκριση των 

δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης 

αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, 

παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 

3. Το άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14 

4. Τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 

5.  Η υπ΄ αριθ. 20/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

6.  Η υπ΄ αριθ. 114/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

7. Η υπ΄ αριθ. 172/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 

παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και 

την διάθεση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6111 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων" ποσού 

1.240,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την πληρωμή του δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγο κο Παπαρρηγόπουλο 

Ανδρέα (ΑΜ Δ.Σ.Α 23298) Λουκάρεως 55 Αθήνα, ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών. 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Δημάρχου   2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα  

Εσωτερική Διανομή:  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

 


