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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός Νοεµβρίου του έτους
2012 και ώρα 13:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 482/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 29-10-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
28ο / 29-10-2012
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Ορισµός δικηγόρου για τη νοµική κάλυψη των υπαλλήλων του ∆ήµου Καρδίτσας
Θεόδωρου Μυλωνά και Βάϊου Βελεσιώτη.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 12:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 25488/25-10-2012
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.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

2) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος
3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
4) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε ορισµό
δικηγόρου για τη νοµική κάλυψη των υπαλλήλων του ∆ήµου Καρδίτσας Θεόδωρου
Μυλωνά και Βάϊου Βελεσιώτη και αφού έλαβε υπόψη:
1.Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 24844/16-10-2012 αίτηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας Θεόδωρου Μυλωνά Α. Τοπογράφου Μηχανικού και Βαίου
Βελεσιώτη Α. Τοπογράφου Μηχανικού αναπληρωτή ∆/ντή ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Καρδίτσας µε την οποία ζητούν την ανάθεση της νοµικής τους στήριξης στον επί
παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας για την µήνυση που ασκήθηκε εναντίον
τους από τον κ. Μιχάλη Βαρδούλη για πράξεις τους στην υπηρεσία στα πλαίσια της
άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
2.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 ∆ήµου ή της περιφέρειας, µετά από αίτηση του
υπαλλήλου προς τον οικείο ∆ήµαρχο ή Περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για τους αιρετούς των
δήµων και των περιφερειών”.
3.Την υπ’ αριθ. Γ12-157/6-8-2012 εντολή του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας για
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
4.Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου ο οποίος
πρότεινε να παρασχεθεί νοµική κάλυψη στους εν λόγω υπαλλήλους για την εις βάρος τους
µήνυση.
5.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
Αποφάσισε

οµόφωνα

Αναθέτει τη νοµική στήριξη των υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Καρδίτσας Θεόδωρου Μυλωνά Α. Τοπογράφου Μηχανικού και Βαίου Βελεσιώτη Α.
Τοπογράφου Μηχανικού αναπληρωτή ∆/ντή ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Καρδίτσας στον επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Καλιά Χρήστο για
την µήνυση που ασκήθηκε εναντίον τους από τον κ. Μιχάλη Βαρδούλη

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
482/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Καρδίτσα .............
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

