
                                                                                                                    

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 4η του μηνός Ιουλίου 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.
196/2017 απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής,  που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 23-6-2017
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
196/2017 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
30/23-6-2017

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

    

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Παροχή νομικής στήριξης σε αιρετό του Δήμου Καρδίτσας (δικάσιμος

27/10/2017) 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα

12.30'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Καρδίτσας  και  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  9780/19-6-2017

έγγραφη πρόσκληση του 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) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος                            1) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος

2) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος 2) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος

3) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

4) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος

5) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 

6) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος

7) Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος

8) Χατζής Ηλίας, αναπλ. μέλος
         

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

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.        

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



                                                                                                                    
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με παροχή νομικής στήριξης σε αιρετό
του Δήμου Καρδίτσας (Σωτ. Αντωνίου) και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tο προφορικό αίτημα του δημοτικού συμβούλου, πρώην αντιδημάρχου κ. Σωτ. Αντωνίου
για  ανάθεση  της  νομικής  του  στήριξης  στον  επί  παγία  αντιμισθία  δικηγόρο  του  Δήμου
Καρδίτσας  για  ποινική  του  υπόθεση,  η  οποία  εκδικάζεται  ενώπιον  του  Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας την 27η Οκτωβρίου 2017. 

2. Την  εισήγηση  του  κ.  προέδρου,  ο  οποίος  ανέφερε  ότι  από  τον  Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Καρδίτσας ασκήθηκε κατά του αντιδημάρχου κ. Σωτ. Αντωνίου δίωξη για
παράβαση των άρθρων 314 παρ. 1α Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό με τις γενικές διατάξεις
των άρθρων 1, 14, 15, 16, 17, 18β, 19, 26 παρ. 1β, 28, 51, 53, 56, 79 και 315 παρ. 1β
Ποινικού Κώδικα. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010 παρ. 5
περ. στ' όπως αυτή αντικαταστάθηκε  με την διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 3979/11 ο
αιτών θα εκπροσωπηθεί και θα υποστηριχθεί νομικά από τον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο
του Δήμου Καρδίτσας κ. Χρήστο Καλιά.

               
3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  244  του  Ν.  3852/2010  παρ.  5  περ.  στ'  όπως  αυτή
αντικαταστάθηκε  με την διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 3979/11 σύμφωνα με την οποία οι
δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων, που υπηρετούν
σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για
αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι
στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον
τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται
από δικηγόρο του Δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον
οικείο  Δήμαρχο  ή  Περιφερειάρχη,  ύστερα από  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής.  Οι
ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών”.

4. Τις διατάξεις του  άρθρου 72 του ν. 3852/2010

                                            αποφάσισε ομόφωνα

    Αναθέτει τη νομική στήριξη του δημοτικού συμβούλου, πρώην αντιδημάρχου του Δήμου
Καρδίτσας Σωτηρίου Αντωνίου του Βασιλείου στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου
Καρδίτσας Χρήστο Καλιά για ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του από τον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Καρδίτσας κατά τη δικάσιμο της  27ης Οκτωβρίου 2017 στο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο αυτής της υπόθεσης.

 
 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
196/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


