
                                                          

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 22η του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 
2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισμένο μέρος  του ∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 7/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 18-01-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/2013  
  

 

  
Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 

01/ 18-01-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονομικής Επιτροπής ∆ήμου Καρδίτσας 
 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
                         

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ        
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

 
       

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 
                        
Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και αίτηση αναστολής εκτελέσεως 

(Κ/Ξ Τέττας Χρήστος – Πρίτσας Κων/νος) 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και 

ώρα 12:30, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.947/14-01-2013 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) Τσίπρας Εμμανουήλ, Τακτικό Μέλος 

2) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό μέλος  2) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

4) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος   

5) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

6) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος   

7) Ντούρλιας ∆ημήτριος, Τακτικό Μέλος   

8) Γιοβάνης Γεώργιος , Αναπληρ. Μέλος   

9)    
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. 
     



                                                          

 

Α. Πριν την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 
αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του 
θέματος, δεδομένου ότι η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής 
ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση αυτής. Η συζητούμενη 
υπ'αριθμ. 388/2012 διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο ∆ήμο Καρδίτσας την 31η 
∆εκεμβρίου 2012. 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,  

αποφάσισε ομόφωνα 
Θεωρεί ότι το θέμα “Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και αίτηση αναστολής 
εκτελέσεως (Κ/Ξ Τέττας Χρήστος – Πρίτσας Κων/νος)” έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και 
εγκρίνει τη συζήτησή του.  
 
Β. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι στις 31-12-2012 εκδόθηκε η 
υπ'αριθμ. 388/2012 ∆ιαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας κατά 
του ∆ήμου Καρδίτσας, ύστερα από αίτηση της κοινοπραξίας με την επωνυμία  “Κ/Ξ Τέττας 
Χρήστος του Κων/νου – Πρίτσας Κων/νος του Ηλία” που εδρεύει στην Καρδίτσα και 
κοινοποιήθηκε στο ∆ήμο αυθημερόν. Για την άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής 
πληρωμής και αίτησης αναστολής εκτελέσεως, θα πρέπει να ληφθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή του ∆ήμου Καρδίτσας απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, με 
την οποία να δίνεται στο δικηγόρο του ∆ήμου, ως δικηγόρο του ∆ήμου με σχέση έμμισθης 
εντολής, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να ασκήσει ανακοπή κατά της 
υπ'αριθμ. 388/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και 
αίτησης αναστολής εκτελέσεως και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που 
απαιτούνται για το σκοπό αυτό. 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τους όλα τα παραπάνω και 
είδαν τις σχετικές διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

      Εξουσιοδοτούν τον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του ∆ήμου Καρδίτσας  Χρήστο 
Καλιά να ασκήσει ανακοπή κατά της υπ'αριθμ. 388/2012 διαταγής πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και αίτηση αναστολής εκτελέσεως και γενικά να 
προβεί σε όλες  τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την την προάσπιση των 
συμφερόντων του ∆ήμου Καρδίτσας  έστω και αν δεν αναφέρονται ειδικά στην απόφαση 
αυτή.  
 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό  
7/2013 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 
                                                Καρδίτσα  

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 
 
 



                                                          

 

 


