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Αριθµός απόφασης : 21 / 2015

Από το µε αριθµό 2 / 2015 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Α΄ Τριµελές
Εφετείο κακουργηµάτων Αθηνών για τη συζήτηση της ποινικής υπόθεσης
της µη απόδοσης των οφειλόµενων τελών προς το ∆ήµο Κοζάνης από τις
εταιρίας ENERGA & HELLAS POWER.
Σήµερα την 2η Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12 : 00, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
4.900/29.01.2015 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 402/07.09.2014), βρέθηκαν παρόντα
τα εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
4. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Σιώµος Νικόλαος
7. Μαλούτας Λάζαρος
8. Καραπάτσιος Ευάγγελος
9. Λαµπαδά Χάρις

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παρακάτω 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 72 (παρ. 1 εδαφ. ιε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα για την πρόσληψη πληρεξουσίου
δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του είναι της Οικονοµικής
Επιτροπής.
Η Νοµική υπηρεσία του ∆ήµου στο από 12.01.2015 υπηρεσιακό της σηµείωµα αναφέρει
τα παρακάτω : «…Στις 16-1-2015 ξεκίνησε η συζήτηση της συγκεκριµένης υπόθεσης στο
Α’ Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Αθηνών και διεκόπη για να συνεχιστεί η συζήτηση
στις 5-2-2015.
η
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Η υπόθεση αφορά το ποινικό σκέλος για την µη απόδοση (υπεξαίρεση) από πλευράς των
συγκεκριµένων εταιριών προς το δήµο Κοζάνης, όπως και προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο
και σχεδόν όλους δήµους της χώρας, των παρακρατηθέντων τελών από τους
λογαριασµούς ρεύµατος που εξέδιδαν ως πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας προς τους
πελάτες τους.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (αρµοδιότητες
Οικονοµικής Επιτροπής), το άρθρο 281 του Ν. 3463/2006 (αµοιβή πληρεξουσίων
δικηγόρων των ∆ήµων) και των άρθρων 57-58 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας
∆ικηγόρων) , καθορίζεται ο τρόπος πρόσληψης πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για νοµικά
ζητήµατα που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για το ∆ήµο και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση
και εµπειρία όπως η συγκεκριµένη Ποινική υπόθεση, καθώς και ο καθορισµός της
αµοιβής του, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις.
Επειδή οι δικηγόροι του ∆ήµου Κοζάνης µε πάγια αντιµισθία, είναι απασχοληµένοι σε
άλλες υποθέσεις του ∆ήµου που εκκρεµούν παράλληλα στα τοπικά ∆ικαστήρια και
λόγω µεγάλου φόρτου εργασίας υποστήριξης των υπολοίπων υπηρεσιών του ∆ήµου
Κοζάνης, αλλά και επειδή η συγκεκριµένη υπόθεση θα κρατήσει πολύ χρόνο και θα
χρειασθούν πολλές συνεδριάσεις και µετακινήσεις στην Αθήνα λόγω του µεγάλου όγκου
της Ποινικής ∆ικογραφίας και των πολλών µαρτύρων που πρόκειται να εξετασθούν στη
συγκεκριµένη υπόθεση από το Εφετείο Κακουργηµάτων Αθηνών, προτείνουµε να οριστεί
κατ’ εξαίρεση πληρεξούσιος ∆ικηγόρος του ∆ήµου κατ’ αποκοπή της συγκεκριµένης
υπόθεσης από το Πρωτοδικείο Πειραιώς, µε εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία σε
Ποινικές υποθέσεις, αφού η συγκεκριµένη υπόθεση έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα
συµφέροντα του ∆ήµου Κοζάνης για την είσπραξη ποσού περίπου 67.929,56 ευρώ από
την εταιρία «ENERGA POWER TRADINGA AE» και 47.223,56 ευρώ από την εταιρία
«HELLAS POWER AE» καθώς και των δευθυνόντων αυτές ατοµικά, από τα τέλη των
παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος, που σε συνεργασία µε τους µε πάγια αντιµισθία
δικηγόρους του δήµου, θα παραστεί και θα υπερασπίσει τα συµφέροντα του δήµου
Κοζάνης.
Για το λόγο αυτό απαιτείται ο διορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειµένου να
παραστεί στο Α’ Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Αθηνών, στη δικάσιµο της
05.02.2015 και σε όσες συνεδριάσεις χρειασθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 373 ΚΠοιν∆,
αλλά και µε το Ν.4312/2014, για λογαριασµό του δήµου Κοζάνης, και να δηλώσει
παράσταση πολιτικώς ενάγωντος, προκειµένου να υπερασπίσει τα συµφέροντα του δήµου
και να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια…...»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, να δεχθούµε την ανωτέρω εισήγηση
της Νοµικής Υπηρεσίας και να ορίσουµε πληρεξούσιο δικηγόρο την κ. Ασπασία Φλέσουρα
του Χαριλάου, προκειµένου να παραστεί και να υπερασπιστεί τα συµφέροντα του ∆ήµου
Κοζάνης.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ιε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
η
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2. Την από 12.01.2015 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
3. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει ως δικηγόρο την κ. Ασπασία Φλέσουρα του Χαριλάου του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Πειραιώς µε Α.Μ. 3054 (Ακαδηµίας 43, 106 72 Αθήνα ΑΦΜ 130860849,
∆ΟΥ ∆΄ Αθηνών) προς την οποία δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να
παραστεί στο Α΄ Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της
05.02.2015 και σε όσες συνεδριάσεις χρειασθεί, για λογαριασµό του ∆ήµου Κοζάνης και
να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, για χρηµατική ικανοποίηση λόγω της ηθικής
βλάβης που έχουµε υποστεί από τη διάπραξη σε βάρος µας των παραπάνω αδικηµάτων,
ρητά επιφυλασσόµενοι να διεκδικήσουµε από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια το πραγµατικό
ποσό της βλάβης που έχουµε υποστεί και προκειµένου να υπερασπίσει τα συµφέροντα
του ∆ήµου και να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια, για τους λόγους που αναφέρονται στο
σκεπτικό της παρούσας εισήγησης.
Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.209,09 ευρώ σε βάρος της εγγραφής του σκέλους των
εξόδων µε Κ. Α. : 00.6111 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 µε τίτλο «Αµοιβές
νοµικών και συµβολαιογράφων» και εγκρίνει όπως το ποσό αυτό διατεθεί για τον
παραπάνω σκοπό.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)
∆.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr) (παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 21 / 2015
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος
Μαλούτας Λάζαρος
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Λαµπαδά Χάρις

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 2 Φεβρουαρίου 2015
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
η
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