ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΒΟΧΒΩΕΗ-ΡΙ2
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µήνα Ιανουαρίου του έτους
2012 και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
15/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 19-01-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
15/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
1ο / 19-01-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του ∆ήµου
Καρδίτσας µε σύµβαση έµµισθης εντολής κ. Καλιά Χρήστο να παραστεί ενώπιον
του Εφετείου Λάρισας την 27-01-2012 για την εκδίκαση της υπ’ αριθ. 451/2009
έφεσης του κ. Λάµπρου Γ. Μπασδέκη , κατά του πρώην ∆ήµου Μητρόπολης και
της υπ’ αριθ. 20/2008 οριστικής απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη
και ώρα 13:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 363/10-01-2012
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. Πρόκειται για την εξ’ αναβολής συνεδρίαση της 16-01-2012 . Η
αναβολή της συνεδρίασης ήταν επιβεβληµένη λόγω έκτακτης απουσίας των περισσοτέρων µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής τα οποία ειδοποίησαν σχετικά τη γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1) Τσίπρας Εµµανουήλ , τακτικό µέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
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8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
9) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό 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.

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
•

•

•

•

Ο Λάµπρος Γ. Μπασδέκης κάτοικος Καρδίτσας (∆αµασκηνού 3) άσκησε ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας κατά του πρώην ∆ήµου Μητρόπολης και της
πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία “Κοινοτικός Ξενώνας Μητρόπολης”
την µε αριθµό κατάθεσης 158/28-8-2006 αγωγή του, µε την οποία ζητούσε να του
καταβάλλουν το ποσό των 96.938,33 € ως αµοιβή του και το ποσό των 17.448,90
€ για ΦΠΑ επί του ποσού της αµοιβής του. Η αγωγή του αυτή απορρίφθηκε ως
νόµω αβάσιµη από το Πολυµελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας µε την υπ΄ αριθ. 20/2008
οριστική απόφασή του.
Κατά της εν λόγω απόφασης ο Λάµπρος Γ. Μπασδέκης άσκησε ενώπιον του
Εφετείου Λάρισας την από 8-4-2009
έφεσή του συνταχθείσας της υπ΄
αριθµ.66/13-4-2009 έκθεσης κατάθεσης της Γραµµατείας του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Καρδίτσας και εν συνεχεία της υπ΄ αριθµ.451/14-4-2009 έκθεσης
της Γραµµατείας Εφετείου Λάρισας, µε την οποία ορίσθηκε δικάσιµος για τη
συζήτησή της η 10-12-2010.
Στη δικάσιµο αυτή αναβλήθηκε η συζήτηση για τη δικάσιµο της 27-1- 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.
Για την παράσταση του δικηγόρου του ∆ήµου ενώπιον του Εφετείου Λάρισας στην
παραπάνω δικάσιµο η σε οποιαδήποτε άλλη µετά από αναβολή δικάσιµο για την
υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου Καρδίτσας, ως καθολικού διαδόχου του
καταργηθέντος και συγχωνευθέντος ∆ήµου Μητρόπολης, 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 , ως δικηγόρο
του ∆ήµου µε σχέση έµµισθης εντολής,
η εντολή , το δικαίωµα και η
πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Λάρισας στη δικάσιµο της 271-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο µετά από αναβολή και να εκπροσωπήσει
και υπερασπιστεί το ∆ήµο Καρδίτσας, να υποβάλει προτάσεις-υποµνήµατα, να
εξετάζει µάρτυρες και γενικά να προβαίνει στη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, να ζητεί
και να παραλαµβάνει από οποιαδήποτε αρχή ή οργανισµό ή από οποιοδήποτε τρίτο
γενικά οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση απαιτείται για την
προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Καρδίτσας και γενικά να προβαίνει σε
όλες τις νόµιµες ενέργειες που απαιτούνται για την αντίκρουση και απόρριψη της
παραπάνω έφεσης, έστω και αν δεν αναφέρονται ειδικά στην απόφαση αυτή.

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο έλαβε υπόψη τις διατάξεις των
άρθρων 72 και 283 του Ν. 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί τον επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Καλιά Χρήστο για
να παραστεί κατά την εκδίκαση της από 08-04-2009 έφεσης του Λάµπρου Μπασδέκη του
Γεωργίου , κατοίκου Καρδίτσας που στρέφεται κατά του πρώην ∆ήµου Μητρόπολης, τον
οποίο διαδέχτηκε καθολικά ο ∆ήµος Καρδίτσας , και κατά της υπ΄αριθ. 20/2008 οριστικής
απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και παρέχει σ΄αυτόν το δικαίωµα να
ενεργήσει κάθε εν γένει νόµιµη πράξη για την αντίκρουση της εν λόγω έφεσης και την
υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου Καρδίτσας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
15/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 25-01-2011
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

