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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013
και ώρα 13:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
589/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 27-12-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
35ο/27-12-2012
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
Παράσταση του ∆ήµου Καρδίτσας ως πολιτικώς ενάγοντος κατά του Αθανασίου
Νεστορίδη, ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Λάρισας και
διορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου Καρδίτσας
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και
ώρα 21:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 29560/27-12-2012
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)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκε νόµιµα

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
9) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. 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.

Στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας έγινε συζήτηση σχετικά µε
παράσταση του ∆ήµου Καρδίτσας ως πολιτικώς ενάγοντος κατά του Αθανασίου
Νεστορίδη, ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Λάρισας και διορισµός
πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου Καρδίτσας.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την από 27-122012 εισήγηση του επί παγία αντιµισθία δικηγόρου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως
εξής:
“1.Την 9-1-2013 δικάζεται 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.
2)Στην εν λόγω υπόθεση φρονώ ότι ο ∆ήµος Καρδίτσας πρέπει να παραστεί 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, λαµβάνοντας σχετική απόφαση ως καθ'
ύλην αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1 περίπτωση ιγ του Ν.
3852/2010.
3)Στη συνέχεια πρέπει να προβείτε µε απόφασή σας σύµφωνα µε το άρθρο 72
παράγραφος 1 περίπτωση ιε του Ν. 3852/2010 σε διορισµό δικηγόρου, ο οποίος θα
παραστεί στη συγκεκριµένη δικάσιµο για να υπερασπιστεί τα συµφέροντα του ∆ήµου
Καρδίτσας δηλώνοντας παράσταση πολιτικής αγωγής. Και τούτο διότι εγώ αδυνατώ να
παραστώ λόγω φόρτου εργασίας στη συγκεκριµένη δικάσιµο της 9-1-2013 ενώπιον του
συνεδριάζοντος Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Λάρισας. Και τούτο διότι την 8-12012 πρέπει να βρίσκοµαι στην Αθήνα υπερασπιζόµενος υπόθεση του ∆ήµου Καρδίτσας
ενώπιον του IV Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εκδικάζεται µετά από
αναβολές. Την 9-1-2013 εκδικάζονται µετά από αναβολές υποθέσεις του ∆ήµου
Καρδίτσας στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας. Και την εποµένη 10-1-2013 πρέπει να
βρίσκοµαι πάλι στην Αθήνα για να εκπροσωπήσω το ∆ήµο Καρδίτσας ενώπιον του Γ'
Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας αντικρούοντας έφεση του Αλεξάνδρου Λέκκα
κατά του ∆ήµου Καρδίτσας και της υπ' αριθµ. 479/2011 οριστικής απόφασης του Β'
Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας, υπόθεση που εκδικάζεται επίσης µετά από
αναβολές. Προ του πολύ πιθανού ενδεχοµένου η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης, λόγω
της σοβαρότητάς της, να συνεχισθεί και την επόµενη της 9-1-2013 καθίσταται απολύτως
σαφές ότι είναι αντικειµενικά αδύνατο να παραβρεθώ και στα δύο δικαστήρια.”
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να παραστεί ο ∆ήµος Καρδίτσας ως πολιτικώς
ενάγων ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Λάρισας στη δικάσιµο της 9-12013, καθώς και σε κάθε µετ'αναβολή δικάσιµο κατά του κατηγορουµένου υπαλλήλου
του, ευρισκοµένου σε αργία, Αθανασίου Κλεοµ. Νεστορίδη για την αποκατάσταση της
ζηµίας που υπέστη από την τέλεση της άδικης πράξης, για την οποία κατηγορείται, ποσού
188.298,62 € πλέον των νοµίµων προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής.
Τέλος, ανέφερε ότι λόγω προανειληµµένων σοβαρών υποχρεώσεων του Νοµικού
Συµβούλου του ∆ήµου (παράσταση για υποστήριξη υποθέσεων του ∆ήµου Καρδίτσας

ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συµβουλίου Επικρατείας), οι οποίες καθιστούν
ανέφικτη την παρουσία του ενώπιον του ως άνω ποινικού δικαστηρίου, παρίσταται
ανάγκη να προβεί η Οικονοµική Επιτροπή στον ορισµό δικηγόρου, ο οποίος θα
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Καρδίτσας στο εν λόγω δικαστήριο και θα δηλώσει παράσταση
πολιτικής αγωγής. Ως κατάλληλος δικηγόρος για το σκοπό αυτό πρότεινε να ορισθεί ο κ.
Γεώργιος Ραµούζης, δικηγόρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, κάτοικος
Καρδίτσας.
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής µετά από διαλογική συζήτηση
Αποφάσισαν οµόφωνα
1) Να παραστεί ο ∆ήµος Καρδίτσας ως πολιτικώς ενάγων κατά του Αθανασίου Νεστορίδη
του Κλεοµένη, υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας, ευρισκοµένου ήδη σε αργία
2) ∆ιορίζουν τον κ. Γεώργιο Ραµούζη, δικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας,
κάτοικο Καρδίτσας, πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας, στον οποίο δίδουν την
εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου
Κακουργηµάτων Λάρισας, στη δικάσιµο της 9-1-2013, 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 και εν γένει να προβεί σε κάθε νόµιµη
ενέργεια για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Καρδίτσας

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
589/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα .............
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

