
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 
2012 και ώρα 13:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 481/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 29-10-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
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Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε            
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Υποβολή µήνυσης κατ΄ αγνώστων για τη διάρρηξη των γραφείων του 
∆ηµοτολογίου και του Ληξιαρχείου στις 17-10-2012. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  ∆ευτέρα  και 

ώρα 12:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 25488/25-10-2012 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε 

σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  

2) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος    

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

4) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 



 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε υποβολή 
µήνυσης κατ΄ αγνώστων για τη διάρρηξη των γραφείων του ∆ηµοτολογίου και του 
Ληξιαρχείου στις 17-10-2012  και αφού έλαβε υπόψη:  

1.Την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταµένου δηµοτολογίων   κ. ∆ηµήτριου Σερέτη  η 
οποία έχει ως εξής: 
“Σας γνωρίζουµε ότι το βράδυ της Τρίτης 16 Οκτωβρίου 2012, σηµειώθηκε κλοπή στο 
κτίριο που στεγάζονται οι Υπηρεσίες των ∆ηµοτολογίων του ∆ήµου Καρδίτσας (Λ. 
Σακελλαρίου κ΄Ιεζεκιήλ), στο παυσίλυπο. 
  Συγκεκριµένα άγνωστοι δράστες παραβίασαν το παράθυρο ενός γραφείου, στο οποίο 
υπάρχει το αρχείο των Μητρώων Αρρένων και αφαίρεσαν δυο υπολογιστές µε τις µονάδες, 
καθώς και έναν εκτυπωτή. 
  Το πρωί της Τετάρτης και ώρα 07:00 πµ, διαπιστώθηκε από την υπάλληλο Τσιούτρα 
Αγγελική, που άνοιξε το γραφείο η παραβίαση του παραθύρου και η κλοπή των 
αντικειµένων. Αµέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνοµία και στη συνέχεια η Υπηρεσία της 
σήµανσης για τη λήψη αποτυπωµάτων. Όπως µας ενηµέρωσε η Αστυνοµία δεν προέκυψε 
κανένα αξιοποιήσιµο στοιχείο, για τον εντοπισµό των δραστών. 
  Από τον έλεγχο που κάναµε στα αρχεία της Υπηρεσίας µας, δεν διαπιστώθηκε κλοπή 
κανενός άλλου αντικειµένου, εκτός από τα παραπάνω αναφερόµενα. 
Κατόπιν αυτών, επειδή στο κτίριο στεγάζονται οι Υπηρεσίες των ∆ηµοτολογίων, των 
Μητρώων Αρρένων καθώς και του Ληξιαρχείου, πρέπει απαραίτητα να ληφθούν άµεσα 
µέτρα για την ασφάλεια του κτιρίου, όπως: 
   Ενίσχυση της κεντρικής εισόδου καθώς και όλων των παραθύρων, επαρκής φωτισµός 
περιµετρικά του κτιρίου, καθώς και τοποθέτηση συστήµατος συναγερµού.” 
 
2.Την πρόταση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Παπαγεωργίου Σταύρου για την υποβολή  
µηνυτήριας αναφοράς  κατ΄ αγνώστων  ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών 
Καρδίτσας για τη διάρρηξη των γραφείων του ∆ηµοτολογίου και του Ληξιαρχείου στις 17-
10-2012 και την δήλωση  παράστασης πολιτικής αγωγής για την αποκατάσταση της ζηµίας 
που κατά τα ανωτέρω υπέστη ο ∆ήµος Καρδίτσας . 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

1.Την υποβολή µηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστων ενώπιον του κ. Εισαγγελέα 
Πληµµελειοδικών Καρδίτσας για τη διάρρηξη των γραφείων του ∆ηµοτολογίου και του 
Ληξιαρχείου στις 17-10-2012  και την δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για την 
αποκατάσταση της ζηµίας που κατά τα ανωτέρω υπέστη ο ∆ήµος Καρδίτσας. 
 
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής, Αντιδήµαρχο Καρδίτσας κ. 
Παπαγεωργίου Σταύρο  για την υποβολή αρµοδίως της µηνυτήριας αναφοράς. 

 
   

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
481/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Καρδίτσα .............  
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


