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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 10η του µηνός  Μαϊου 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. 
190/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 9-5-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
190/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

13/9-5-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

  Αριθµ. Πρωτ.:11144/10-5-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                       
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Ορισµός του δικηγόρου ∆.Σ.Α κ. Ηλ. Σπινάσα, ως πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου 
Καρδίτσας για την υποστήριξη της υπ'αριθµ. 12/2009 έφεσης του πρώην ∆ήµου Ιτάµου 

κατά του πρώην ∆ήµου Φουρνά Ευρυτανίας και της υπ'αριθµ. 85/2009 οριστικής 
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας ενώπιον του Εφετείου Λαµίας και 

έγκριση των µέχρι τώρα ενεργειών του 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη  και ώρα 

13:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 10690/30-04-2013 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 

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος  1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2)Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3)Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  4)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος   

           

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

παρόντες ήταν οι 6, 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. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε ορισµό του 
δικηγόρου ∆.Σ.Α κ. Ηλ. Σπινάσα, ως πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου Καρδίτσας για 
την υποστήριξη της υπ'αριθµ. 12/2009 έφεσης του πρώην ∆ήµου Ιτάµου κατά του πρώην 
∆ήµου Φουρνά Ευρυτανίας και της υπ'αριθµ. 85/2009 οριστικής απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας ενώπιον του Εφετείου Λαµίας και έγκριση των µέχρι 
τώρα ενεργειών του  και αφού έλαβε υπόψη: 
 

• Την εισήγηση του αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. ∆ηµ.Ντούρλια, ο 
οποίος ανέφερε:  
   Ο πρώην ∆ήµος Ιτάµου Καρδίτσας άσκησε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Καρδίτσας την υπ΄ αριθ. κατάθεσης 261/28-5-2001 αγωγή περί οιονεί νοµής στρεφόµενη 
κατά του πρώην ∆ήµου Φουρνά Ευρυτανίας, µε την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί 
συννοµέας δικαιώµατος ύδρευσης από την πηγή που βρισκόταν στη θέση “Πλατανόρεµα” 
που βρίσκεται επί των διοικητικών ορίων των Νοµών Καρδίτσας και Ευρυτανίας και των δύο 
πρώην ∆ήµων (τότε δηµοτικά διαµερίσµατα Νεράιδας και ∆ήµου Ιτάµου και Κλειστού 
∆ήµου Φουρνά). Η  αγωγή αυτή έγινε δεκτή µε την υπ΄ αριθ. 125/2002 απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας. Ο πρώην ∆ήµος Φουρνά άσκησε εναντίον της έφεση 
ενώπιον του Εφετείου  Λάρισας, το οποίο µε την 492/2004 απόφασή του παρέπεµψε τη 
συζήτηση της ανωτέρω αγωγής στο κατά τόπον αρµόδιο δικαστήριο, δηλαδή στο 
Μονοµελές Πρωτοδικείο Ευρυτανίας. Μετά από συζήτηση εκδόθηκε από το ∆ικαστήριο αυτό 
η υπ΄ αριθ. 85/2009 οριστική απόφασή του, µε την οποία απορρίφθηκε η αγωγή ως 
ουσιαστικά αβάσιµη. 
    Κατά της εν λόγω απόφασης ο πρώην ∆ήµος Ιτάµου άσκησε την µε αριθµό κατάθεσης 
στο βιβλίο εφέσεων του Εφετείου Λαµίας  414/6-11-2009 έφεση, την οποία υπογράφει η 
δικηγόρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας Γιαννιώτη Πηνελόπη και η οποία 
προσδιορίσθηκε για συζήτηση ενώπιον του ∆ικαστηρίου τούτου στη δικάσιµο της 14-12-
2010, κατά την οποία όµως αναβλήθηκε η εκδίκασή της για τη δικάσιµο της 14-2-2012. 
   Σύµφωνα µε το άρθρο 283 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης) ο νεοσύστατος ∆ήµος Καρδίτσας 
υπεισήλθε αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας του και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα 
τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δήµων που συνενώθηκαν, 
ενώ εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος ήταν Ο.Τ.Α  πρώτου βαθµού που 
συνενώθηκε, συνεχίζονται από το νέο δήµο αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται ειδική 
διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε µία από αυτές. 
   Σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ.2 περ. στ. του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 
(κυρωτικός Νόµος 3463/2006) η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του   πρώην ∆ήµου Ιτάµου ήταν το 
αρµόδιο όργανο που έπρεπε να αποφασίσει την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης. 
Επειδή δεν λήφθηκε τέτοια απόφαση πρέπει να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιγ του Ν.3852/2010 
για τη νοµιµοποίηση εκ των υστέρων της άσκησης του προαναφερθέντος ενδίκου µέσου 
της έφεσης. 
   Επειδή κατά της ανωτέρω εκκαλουµένης απόφασης ασκήθηκε από το δικηγόρο του 
∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Ηλία Β. Σπινάσα την 10-4-2013 πρόσθετος λόγος 
έφεσης, ενέργεια η οποία και πρέπει να νοµιµοποιηθεί κατά τα ανωτέρω µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας 
   Επίσης επειδή ο υπηρετών στο ∆ήµο Καρδίτσας δικηγόρος µε σύµβαση έµµισθης εντολής 
αδυνατεί λόγω φόρτου εργασίας να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Λαµίας για την 
υποστήριξη της προαναφερθείσας έφεσης, πρέπει εποµένως να ληφθεί απόφαση για το 
διορισµό δικηγόρου, σύµφωνα µε το άρθρο  72 παρ. 1 περ. ιε του Ν.3852/2010, ο οποίος 
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θα εκπροσωπήσει το ∆ήµο Καρδίτσας ενώπιον του Εφετείου Λαµίας στην δικάσιµο της 14-
5-2013. Για το σκοπό αυτό προτείνεται να ορισθεί ο δικηγόρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών κ. Ηλίας Β. Σπινάσας, ο οποίος έλκει την καταγωγή από την Τοπική Κοινότητα 
Νεράιδας του ∆ήµου Καρδίτσας και έχει ασκήσει τον από 10-4-2013 πρόσθετο λόγο 
έφεσης κατά της εκκαλουµένης ως άνω απόφασης και επειδή η δικηγόρος του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου Καρδίτσας κ. Βασιλική Σούφλα, η οποία είχε ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος 
του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ'αριθµ. 24/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για 
προσωπικούς λόγους δεν µπορεί να συνεχίσει την υποστήριξη της κρινόµενης έφεσης. 

 
• Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 περ. στ. του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 
(κυρωτικός Νόµος 3463/2006) 

 
• Τις διατάξεις των άρθρων  72 και  283 του ν. 3852/2010 
 

 
Αποφάσισε οµόφωνα 

      
1. Εγκρίνει  την εκ των υστέρων άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης µε αριθµό 
κατάθεσης στο βιβλίο εφέσεων του Εφετείου Λαµίας 414/6-11-2009 από τον πρώην ∆ήµο 
Ιτάµου Καρδίτσας κατά της υπ’ αριθ. 85/2009 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Ευρυτανίας, καθώς και τον από 10-4-2013 πρόσθετο λόγο έφεσης κατά της 
ίδιας απόφασης.  
 
2. ∆ιορίζει το δικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Α.Μ 7213) κ. Ηλία Β. 
Σπινάσα και χορηγεί σ' αυτόν εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του 
Εφετείου Λαµίας στη δικάσιµο της 14-05-2013, καθώς και σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο  
για την υποστήριξη της υπ’ αριθ. 414/2009 έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 85/2009 απόφασης 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας. 

 
   
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
190/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


