
                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

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

Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017
και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
68/2017  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που  συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 28-2-2017
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
68/2017 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
11/28-2-2017

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

    

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του
Δήμου Καρδίτσας για παράσταση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργη-

μάτων Λάρισας για υπόθεση του Δήμου Καρδίτσας
  

Στην Καρδίτσα σήμερα την  28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα

12.30'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Καρδίτσας  και  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  2638/24-2-2017

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 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 Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, πρόεδρος                     κανείς

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, τακτικό μέλος

3) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος

4) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 

5) Τίκας Τριαντάφυλλος , τακτικό μέλος         

6) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος

7) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος

8) Κρανιάς Βασίλειος, τακτικό μέλος

9) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, τακτικό μέλος       
        

            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 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  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.                                       

-------------

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξου-
σιότητας στο δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για παράσταση
ενώπιον  του  Πενταμελούς  Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας  για  υπόθεση του Δήμου
Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδημάρχου κ. Σωτ. Μπακα-
λάκου, η οποία ανέφερε:
Την 6-3-2017 εκδικάζεται ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας η
έφεση του ευρισκομένου σε αργία υπαλλήλου του Δήμου Καρδίτσας Αθανασίου Νεστορίδη
του Κλεομένη κατά της υπ'αριθμ. 227/2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων Λάρισας, με την οποία κρίθηκε κατά πλειοψηφία ένοχος για υπεξαίρεση στην
υπηρεσία με όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 150.000,00 € κατ'εξακολούθηση. Με
την ίδια απόφαση του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης έξι (6) ετών, τριετής στέρηση των πο-
λιτικών του δικαιωμάτων και  η πληρωμή των εξόδων της ποινικής διαδικασίας ποσού
τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00 €).
Τέλος με την εν λόγω απόφαση παραπέμφθηκε η απαίτηση αποζημίωσης του Δήμου Καρ-
δίτσας στα πολιτικά δικαστήρια ως ανεκκαθάριστης.
Πρέπει επομένως ο Δήμος Καρδίτσας να παραστεί ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου και
να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων κατά του κατηγορουμένου υπαλλήλου για την υποστή-
ριξη της εναντίον του κατηγορίας σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση ιγ του Ν.
3852/2010.    

2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων

3. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης της κ. προέδρου
ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλόι, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, πλην
του κ. Κρανιά, ο οποίος δήλωσε “παρών”

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 105  Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες, αν κάποιο μέλος του συμβουλίου
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η
άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία

1. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Καρδίτσας Φώτιο Αλεξάκο να δηλώσει παράσταση πολιτικής
αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Αθανασίου Νεστορίδη του Κλεομένη
ενώπιον  του  Πενταμελούς  Εφετείου  Κακουργημάτων  Λάρισας  στη  δικάσιμο  της  6ης
Μαρτίου 2017, καθώς και σε κάθε μετ'αναβολή δικάσιμο αυτής της υπόθεσης.

2. Χορηγεί την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας
με  σχέση  έμμισθης  εντολής,  Χρήστο  Καλιά,  να  παραστεί  ενώπιον  του  Πενταμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δικάσιμο της 6ης Μαρτίου 2017, καθώς και σε
κάθε  μετ'αναβολή  δικάσιμο  και  να  δηλώσει  παράσταση  πολιτικής  αγωγής  κατά  του
Αθανασίου Νεστορίδη του Κλεομένη για την υποστήριξη της σε βάρος του κατηγορίας.



                                                                            
Παρέχει  τέλος σ'αυτόν το δικαίωμα να ενεργήσει  κάθε εν γένει  νόμιμη πράξη για την
υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Καρδίτσας.

Μειοψηφούντος του κ. Βασ. Κρανιά 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
68/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


