
                                                        

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 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 21η του µηνός  Φεβρουαρίου του έτους 
2013 και ώρα 14:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 26/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 11-02-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 26/2013 
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

4/11-02-2013 
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 
Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας µε 
σχέση έµµισθης εντολής κ. Καλιά Χρήστο να παραστεί ενώπιον του VII Τµήµατος 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην εκδίκαση υπόθεσης του ∆ήµου Καρδίτσας 
 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και 

ώρα 12:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3652/07-02-2013 

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) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

2) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος   

3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

4) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος   

5) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

9) Μπουραζάνης Νικόλαος Αναπληρ/κό µέλος   

 

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

παρόντες ήταν οι 9, 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε Χορήγηση εντολής και 
πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας µε σχέση έµµισθης εντολής κ. 
Καλιά Χρήστο να παραστεί ενώπιον του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
εκδίκαση υπόθεσης του ∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, Αντιδηµάρχου κ. Στ. 
Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε: 
Την 26-2-2013 ενώπιον του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα εκδικασθεί η 
υπ'αριθµ. 108/2012 έφεση του πρώην ∆ηµάρχου Καρδίτσας (1-1-1999 έως 31-12-2006) 
και νυν δηµοτικού συµβούλου του ∆ήµου Καρδίτσας Χρήστου Τέγου, του πρώην 
Αντιδηµάρχου Καρδίτσας Γεωργίου Φαλάρα, του πρώην διευθυντή των Οικονοµικών 
υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας Αλεξάνδρου Κασούλη και του πρώην ταµία του ∆ήµου 
Καρδίτσας Αθανασίου Νεστορίδη, κατά της 1402 – 1405/2011 απόφασης καταλογισµού 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας. Για την παράσταση του ∆ικηγόρου 
του ∆ήµου ενώπιον του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην παραπάνω δικάσιµο 
ή σε οποιαδήποτε  άλλη µετά από αναβολή δικάσιµο, 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 µε σχέση έµµισθης εντολής, 
η εντολή, το δικαίωµα και η πληρεξουσιότητα να  να παραστεί ενώπιον του VII Τµήµατος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δικάσιµο της  26-2-2013 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο 
µετά από αναβολή και να προβαίνει σε όλες τις νόµιµες ενέργειες που απαιτούνται για την 
υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου Καρδίτσας µε βάση την αναφορά του ορκωτού 
λογιστή στην Έκθεση Ελέγχου, χρήσης 2010 του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

Εξουσιοδοτεί τον επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας  κ. Καλιά Χρήστο να 
παραστεί κατά την εκδίκαση της υπ'αριθµ. 108/2012 έφεσης  ενώπιον του VII Τµήµατος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δικάσιµο της 26-2-2013, καθώς και σε κάθε αναβολή 
αυτής και παρέχει σ'αυτόν το δικαίωµα να ενεργήσει κάθε εν γένει νόµιµη πράξη για την 
υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου Καρδίτσας µε βάση και την αναφορά του 
ορκωτού λογιστή στην Έκθεση Ελέγχου, χρήσης 2010 του ∆ήµου Καρδίτσας. 

 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
26/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 


