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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 244/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 22/25-06-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παροχή ή μη πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για 
εκπροσώπηση του Δήμου Ωραιοκάστρου στην υπόθεση Εnerga Power Trading 
& Hellas Power A.E. και άσκηση των απαραίτητων ένδικων μέσων. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021  και ώρα 10:00 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-
3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12338/18-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Ζιακούλης Ηλίας  2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος     
5. Ζάπρα Χριστίνα  
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας 
διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των 
θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 234/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν με πλειοψηφία τη συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Με την Α.Π. 11853/14-6-2021 εισήγηση ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, κ. Λαζίδης Δημήτριος, μας παραθέτει τα εξής: 

"ΘΕΜΑ : Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών, Βασίλειο 
Κουνέλη, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων, αρ. 67, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 17799, για 
εκπροσώπηση του Δήμου Ωραιοκάστρου, προς την συνέχεια της υπόθεσης 
ENERGA POWER TRADING A.E. & HELLAS POWER A.E.  για σύνταξη και 
άσκηση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων μετά την έκδοση της τελειωτικής 
δικαστικής απόφασης  του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων  Αθηνών και 
την είσπραξη των οφειλομένων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου αποφασίζει για την πρόσληψη 
πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε 
όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε 
αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα 
δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την 
παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με 
μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε 
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν 
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εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του 
δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ. 
 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ : 
Στην προτελευταία συνεδρίαση της 28-11-2019 (σελ. 905 της πλήρους 
αποφάσεως) εκδόθηκε η 2409/28-11-2019 τελεσίδικη απόφαση του Α΄ 
Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, δυνάμει της οποίας, κρίθηκε 
ένοχος (καθόσον αφορά το Δήμο Ωραιοκάστρου) μεταξύ άλλων αδικημάτων, 
ως αυτουργός της κακουργηματικής υπεξαιρέσεως (που αφορά τα δημοτικά 
τέλη, φόρους και ΤΑΠ), ο Α. Φ. του Α., ως κατά νόμο υπεύθυνο φυσικό 
πρόσωπο και νόμιμος εκπρόσωπος των εναλλακτικών προμηθευτριών 
ηλεκτρικής ενέργειας «HELLAS POWER» και «ENERGA POWER TRADING» 
(σελίδες 905 – 908, 911, ιδίως 950 – 955, υπό Δ, 990, 1009, 1010, 1016, ιδίως 
1036, 1037, 1040 υπό Β, 1041, 1046 & 1081). Προτάθηκε δε από τον 
Εισαγγελέα της έδρας (σελίδα 1150) να εφαρμοστεί για τον καταδικασθέντα 
τελεσίδικα, το άρθρο 2 § 4β του (καταργηθέντος ήδη από 1-7-2019, κατ’ άρθρα 
585 & 586ζ ΚΠΔ) Ν. 4312/14, ως προς την επιμέτρηση της ποινής κλπ. Οπότε 
εκδόθηκε την ίδια ημέρα ταυτάριθμη απόφαση (σελίδες 1151 – 1153, ιδίως 
1158 – 1167), δυνάμει της οποίας του επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως τριών (3) 
ετών για την υπεξαίρεση (και ενός [1] για την λαθρεμπορία και τριών [3] για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα) και η συνολική ποινή 
φυλακίσεως των πέντε (5) ετών, που ανεστάλη για τρία (3) χρόνια. 
Μετά την έκδοση και της τελειωτικής 2533/9-12-2019 τελεσίδικης αποφάσεως 
του Α΄ ΠΕΚ Αθηνών, που καθαρογράφτηκε και καταχωρήθηκε στο Ειδικό 
Βιβλίο και έλαβε αριθμό 376/24-2-2020, ο καταδικασθείς Α. Φ. του Α., άσκησε 
την από 13-3-2020 αναίρεση, ενώ επίσης αίτηση αναιρέσεως άσκησαν και 
άλλοι κατηγορούμενοι, αλλά και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε συνέχεια 
δε αυτών υπεβλήθη και η 17-7-2020 Αίτηση διορθώσεως -συμπληρώσεως -
αίτηση αναιρέσεως της εταιρείας ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. που αφορά η τελευταία κοινοποίηση προς 
εσάς της Κλήσεως της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. 
Με τα πιο πάνω δεδομένα και κατόπιν της έκδοσης  αμετάκλητης απόφασης 
του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Αθηνών, και μετά την έκδοση της 
πλήρους και με αριθμούς 184, 618, 1339, 1476, 1705, 1725, 2034, 2409 και 
2533/2019 (τελειωτικής Αριθμός Καταχωρίσεως Ειδικού Βιβλίου 376/2020) 
αποφάσεως του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών ο Δήμος 
Ωραιοκάστρου εισέπραξε κατόπιν ενεργειών του κ. Κουνέλη από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων το συνολικό ποσό των 197.214,82 € που 
αφορούσε κεφάλαιο υπεξαιρεθέντων (από 9-2011 έως και 7-2012)αποδοτέων 
δημοτικών τελών καθαριότητας, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και Τ.Α.Π. 
από τις εταιρείες ENERGA POWER TRADING A.E. & HELLAS POWER A.E.  
Την υπόθεση αυτή ανέλαβε και στους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας ο κ. Κουνέλης 
διεκπεραιώνοντας αυτήν με επιτυχία διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου 
διαθέτοντας την απαραίτητη γνώση και μέσα. 
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Ύστερα από πρόταση του ιδίου, η οποία με βρίσκει σύμφωνο, για την πλήρη 
προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας, προτείνονται οι κάτωθι ενέργειες 
: α) Άσκηση αγωγής κατά αφενός των εταιρειών ENERGA POWER TRADING 
A.E., Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας και τον δ.τ. 
ENERGA POWER TRADING A.E.», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» , «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία 
Παραγωγής και  Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS 
POWER A.E.», πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και 
Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας», όσο δε και του ήδη καταδικασθέντος 
Αριστείδη Φλώρου, για τους τόκους του ανωτέρω και ήδη εισπραχθέντος 
κεφαλαίου -που ανέρχονται ενδεικτικά σήμερα στο ποσό των 150.000 €, για 
ηθική βλάβη και στο ποσό των 110.909,52€ για τους τόκους . 
 β) κατάθεση αίτησης για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί 
συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής 
κατάστασης  κ.λ.π. κατά των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και οιουδήποτε τυχόν 
άλλου νομικού προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του 
ανωτέρω φυσικού προσώπου.  
Η πιθανή απαίτηση κατά τα άνω του Δήμου  ανέρχεται περίπου στο αθροιστικό 
ποσό των 260.909,52€ 
Οι ενέργειες αυτές, λόγω εξειδικευμένης εμπειρίας του γραφείου του κ. Κουνέλη 
και προηγούμενης ευδόκιμης μεταξύ μας συνεργασίας, μπορούν να 
υλοποιηθούν σε σύντομο χρόνο. 
Επειδή σήμερα με εκ νέου υπολογισμού των σχετικών απαιτήσεων του Δήμου 
τα σχετικά ποσά αναπροσαρμόζονται σε: ποσό €150.000,00 για ηθική βλάβη 
και ποσό 110.909,52€ για τους τόκους και συνολικά η απαίτηση του Δήμου 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 260.909,52€ 

 

Ακολούθως υποβάλλεται η ακόλουθη οικονομική προσφορά εκ μέρους 
του κ. Κουνέλη  περί αμοιβής για την σύνταξη και άσκηση αγωγής 
260.909,52€  κατά : 
1. Του Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης,  
2. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENERGA POWER TRADING 
Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο 
«ENERGA POWER TRADING Α.E.» (πρώην «VERBUND-Austrian Power 
Trading ENERGA Hellas Προμήθεια και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Ανώνυμος Εταιρία»),  
3. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA 
Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία»),  
4. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη 
Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και το διακριτικό 
τίτλο «HELLAS POWER Α.E.» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία 
Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία») -
κατάθεση προτάσεων-προσθήκης αντίκρουσης- παράσταση στο 
ακροατήριο του Π.Π.Α. το ποσό των 1452€ (ποσό ισόποσο της ελάχιστης 
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αξίας γραμματίου προκαταβολής ΔΣΑ) πλέον Φ.Π.Α. 24% 348,84€  και 
συνολικά 1800,48€. 
Αμοιβή για την σύνταξη – κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά 
των παραπάνω αναφερόμενων- συζήτηση προσωρινής διαταγής, 
παράσταση και κατάθεση σημειώματος τόσο στην προσωρινή διαταγή, 
όσο και στα ασφαλιστικά 477€, (ποσό ισόποσο της ελάχιστης αξίας 
γραμματίων προκαταβολής ΔΣΑ) πλέον Φ.Π.Α. 24% 114,48€ και με Φ.Π.Α. 
591,48€. 
Αμοιβή χρονοχρέωσης λόγω ιδιαίτερων νομικών δυσκολιών της υπόθεσης 
3ώρες Χ 80€=240€,πλέον ΦΠΑ 24% 57,60€ και συνολικά 297,60€,  πλέον ΦΠΑ 
24% 57,60€ και συνολικά 297,60€ 
Στις αμοιβές αυτές πρέπει να προστεθούν δαπάνες δικαστικού επιμελητή 
για επιδόσεις δικογράφων, έξοδα(βάσει παραστατικών) ποσού 300€ και 
συνολική αμοιβή με έξοδα  2.989,56€  
Επειδή κατά συνέπεια, η εκπροσώπηση του Δήμου είναι απαραίτητη για την 
προάσπιση των συμφερόντων του και επειδή η ανωτέρω διαδικασία απαιτείται 
να διεκπεραιωθεί με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ακρίβεια για το σκοπό 
αυτό θα απαιτηθεί η σύμπραξη δικηγόρου από την Αθήνα  για την διενέργεια 
όλων των απαιτούμενων πράξεων και ενεργειών. Επειδή δεν είναι δυνατή η 
παραμονή στην Αθήνα και ταυτόχρονα  η αρμόζουσα εκτέλεση των 
καθηκόντων μου στην Θεσσαλονίκη, όπως απαιτείται άλλωστε, λόγω της 
βαρύτητας της υπόθεσης,  άποψή μου είναι να ληφθεί απόφαση: 
 
Ύστερα από αυτά, παρακαλούμε για:  
Α) Για την λήψη σχετικής απόφασης, ώστε να παρασχεθεί στο Δικηγόρο 
Αθηνών, Βασίλειο Κουνέλη, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων, αρ. 67, με Α.Μ. 
Δ.Σ.Α 17799 η πληρεξουσιότητα όπως ενεργήσει πάσα πράξη και ενέργεια για 
λογαριασμό του Δήμου Ωραιοκάστρου, για την σύνταξη και άσκηση αγωγής 
καθώς και για την σύνταξη και άσκηση ασφαλιστικών μέτρων κατά των 
ανωτέρω ενεργώντας τα νόμιμα και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο προς 
περαίωση της εντολής αυτής  
Β) Για την έγκριση της  αμοιβής του δικηγόρου η οποία αναλύεται ως άνω"  
 

 Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 
4. Το άρθρο 281 Κ.Δ.Κ.. 
5. Την Α.Π. 11853/14-6-2021 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, κ. Λαζίδη Δημητρίου. 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
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Αποφασίζει με πλειοψηφία 

 
1. Εγκρίνει: Α. Την Άσκηση αγωγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για το 
συνολικό ποσό των €260.909,52 € (και συγκεκριμένα ποσό των €110.909,52 που 
συνίσταται την απώλεια των τόκων των υπεξαιρεθέντων χρηματικών ποσών και το  
ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000,00-), για χρηματική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους του 
Δήμου από την ανωτέρω τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξία) – κατά των: 1.-Του 
Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης. 2.-Της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και 
Εμπορίας Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «ENERGA POWER TRADING Α.E.» 
(πρώην «VERBUND-Austrian Power Trading ENERGA Hellas Προμήθεια και Εμπορία 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία». 3.-Της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος 
Εταιρία. 4.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη 
Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο 
«HELLAS POWER Α.E.» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής 
και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία και Β) Την κατάθεση αίτησης 
για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, όσο και προσωρινής διαταγής ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης 
μεταβολής περιουσιακής κατάστασης  κ.λ.π. κατά του Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα, 
όσο και κατά των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και οιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού 
προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού 
προσώπου (Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα). Να παρασταθεί στις δικασίμους που θα 
ορισθούν, κατά τα ανωτέρω Α και Β καθώς και σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση 
αυτών, να καταθέτει προτάσεις, δικόγραφα, και εν γένει να ενεργεί τα νόμιμα, 
υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο προς περαίωση της εντολής αυτής και 
ασκώντας άπαντα τα δικαιώματα του συνηγόρου, προς περαίωση των άνω 
αναθέσεων και προς υπεράσπιση των νόμιμων συμφερόντων του Δήμου 
Ωραιοκάστρου.  
 
2. Δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, κ. 
Παντελεήμονα Τσακίρη, και στον δικηγόρο κ Βασίλη Κουνέλη, κάτοικο Αθηνών οδός 
Πατησίων, αρ. 67, με Α.Μ. Δ.Σ.Α.17799, να ασκήσουν για λογαριασμό του Δήμου την 
παραπάνω αναφερόμενη αγωγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων  και να 
παρασταθούν κατά τη δικάσιμο  που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο και να υποστηρίξουν τα έννομα συμφέροντα του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
3. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής του 
δικηγόρου κ. Βασίλη Κουνέλη. 

 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαρλάτος Παντελής καταψήφισε. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 244/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
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