
                                                      

 

 

 
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 11η του µηνός Οκτωβρίου 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. 438/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 9-10-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
438/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

26/9-10-2013 
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 στον επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του 

∆ήµου Καρδίτσας για παράσταση ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων 
Λάρισας για υπόθεση του ∆ήµου Καρδίτσας 

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

13:00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 26792/4-10-2013 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 έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

                              Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

             

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

παρόντες ήταν οι 5, 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 στον επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας για παράσταση 
ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Λάρισας για υπόθεση του ∆ήµου Καρδίτσας 
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                  
 
1. Την εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, κ. Στ. Παπαγεωργίου, ο 
οποίος ανέφερε:   
     Την 14-10-2013 δικάζεται µετά από αναβολή στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων 
Λάρισας ο ευρισκόµενος σε αργία υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας Αθανάσιος Νεστορίδης 
του Κλεοµένη, κατηγορούµενος σύµφωνα µε το υπ'αριθµ. 10/2012 αµετάκλητο 
παραπεµπτικό βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Λάρισας για το αδίκηµα της υπεξαίρεσης 
στην υπηρεσία κατ'εξακολούθηση. Ειδικότερα παραπέµπεται να δικαστεί ως υπαίτιος του 
ότι στην Καρδίτσα κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2006 έως 31-12-2006 σε 
περισσότερες επί µέρους ηµεροµηνίες που δεν προσδιορίσθηκαν επακριβώς κατά την 
ανακριτική διαδικασία, µε περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου 
εγκλήµατος, υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου ΟΤΑ και συγκεκριµένα ως προϊστάµενος 
τµήµατος Ταµείου του ∆ήµου Καρδίτσας ιδιοποιήθηκε παράνοµα χρήµατα που κατείχε 
λόγω της ιδιότητάς του αυτής και συγκεκριµένα ιδιοποιήθηκε παράνοµα το χρηµατικό 
ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ και εξήντα δύο 
λεπτών (188.298,62 €), το οποίο ανήκε ολικά στο ∆ήµο Καρδίτσας προερχόµενο από 
έσοδα του ∆ήµου και το οποίο περιήλθε στην κατοχή του λόγω της προαναφερθείσας 
ιδιότητάς του. 
    Με την υπ'αριθ. 589/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίσθηκε  
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1 περίπτωση ιγ του Ν. 3852/2010 να παραστεί ο 
∆ήµος Καρδίτσας  ως πολιτικώς ενάγων κατά του ανωτέρω κατηγορουµένου για 
αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστη από την ανωτέρω άδικη πράξη του, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 188.298,62 € πλέον νοµίµων προσαυξήσεων εκπρόθεσµης 
καταβολής. 
     Με την εν λόγω απόφαση, λόγω κωλύµατος του δικηγόρου του ∆ήµου Καρδίτσας 
ορίσθηκε για τη συγκεκριµένη δικάσιµο, καθώς και για κάθε µετ'αναβολή δικάσιµο ο 
δικηγόρος Γεώργιος Ραµούζης, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου Καρδίτσας για να 
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Καρδίτσας στο εν λόγω δικαστήριο και να δηλώσει παράσταση 
πολιτικής αγωγής. 
      Πρέπει να προβούµε σε µερική ανάκληση της 589/2012 απόφασής µας ως προς τον 
διορισµό δικηγόρου, επειδή για τη δικάσιµο της 14-10-2013 δεν υφίσταται κώλυµα του 
δικηγόρου του ∆ήµου Καρδίτσας µε έµµισθη εντολή να παραστεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου 
και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο σ'αυτό, υπερασπίζοντας τα συµφέροντά του. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και αφού είδε τις σχετικές διατάξεις  
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 
1) Ανακαλεί εν µέρει την υπ'αριθµ. 589/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως 
προς τον διορισµό δικηγόρου, επειδή για τη δικάσιµο της 14-10-2013 δεν υφίσταται 
κώλυµα του δικηγόρου του ∆ήµου Καρδίτσας µε έµµισθη εντολή να παραστεί ενώπιον του 
∆ικαστηρίου και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο σ'αυτό, υπερασπίζοντας τα συµφέροντά του. 
 
2) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καρδίτσας Κωνσταντίνο Παπαλό να δηλώσει παράσταση 
πολιτικής αγωγής κατά του Αθανασίου Νεστορίδη του Κλεοµένη για την αποκατάσταση 
της ζηµίας που υπέστη ο ∆ήµος Καρδίτσας από την άδικη πράξη που τελέστηκε σε βάρος 
του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 188.298,62 € πλέον νοµίµων προσαυξήσεων 
εκπρόθεσµης καταβολής. 
 



                                                      

 

 
3) Χορηγεί την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας 
µε έµµισθη εντολή, Χρήστο Καλιά να παραστεί ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου 
Κακουργηµάτων Λάρισας  στη δικάσιµο της 14-10-2013, καθώς και σε κάθε µετ'αναβολή 
δικάσιµο και να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά του Αθανασίου Νεστορίδη του 
Κλεοµένη για την αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστη ο ∆ήµος Καρδίτσας από την άδικη 
πράξη που τελέστηκε σε βάρος του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 188.298,62 € πλέον 
νοµίµων προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής. Παρέχει δε σ'αυτόν το δικαίωµα να 
ενεργήσει κάθε εν γένει νόµιµη πράξη για την υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου 
Καρδίτσας 
 
 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
438/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 


