ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός Απριλίου του έτους 2013
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
183/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 22-04-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
181/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
12/ 22-04-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως 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
Άσκηση προσφυγής κατά της ακύρωσης της υπ'αριθµ. 18/2013 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής
Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα
13:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 9710/18-04-2013 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)Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος

2)Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 7, 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 άσσκηση
προσφυγής κατά της ακύρωσης της υπ'αριθµ. 18/2013 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής και αφού έλαβε υπόψη:
1. Tην εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, αντιδηµάρχου Στ.
Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι ο τοπικός σύµβουλος της Τ.Κ Μακρυχωρίου ∆ηµ.
Αργυρόπουλος κατέθεσε προσφυγή κατά της υπ'αριθµ. 18/2013 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωσης αγροτεµαχίων
στη ∆.Ε Κάµπου, την οποία η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας –
Στ. Ελλάδας έκανε δεκτή µε την υπ'αριθµ. 529/40152/19-3-2013 απόφασή της.
∆εδοµένου ότι η υπ'αριθµ. 18/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ελήφθη
νοµίµως, προτείνεται η άσκηση προσφυγής κατά της προαναφερθείσας ακυρωτικής
απόφασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006.
2. Την τοποθέτηση του κ. ∆ηµ. Ντούρλια, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του προς την
άσκηση της προσφυγής, θεωρώντας ότι η υπ'αριθµ. 18/2013 απόφαση ορθώς ακυρώθηκε
και δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την πρόταση του κ. προέδρου.
3.Την περίπτωση ιβ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Την άσκηση, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006,
προσφυγής κατά της υπ'αριθµ. 529/40152/19-3-2013 απόφασης της Γενικής Γραµµατέως
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, µε την οποία ακυρώθηκε η
υπ'αριθµ. 18/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε “Έγκριση πρακτικών
δηµοπρασίας εκµίσθωσης αγροτεµαχίων στη ∆.Ε Κάµπου”.
Για το λόγο αυτό, εξουσιοδοτεί για την άσκηση της προσφυγής τον επί παγία
αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας Χρ. Καλιά και δίνει σ'αυτόν την εντολή να
προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες που απαιτούνται για την `προάσπιση των
συµφερόντων του ∆ήµου Καρδίτσας έστω και αν δεν αναφέρονται ειδικά στην απόφαση
αυτή.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
181/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

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

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

