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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Μαϊου 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.
229/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 20-5-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
229/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
14/20-5-2013
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
Ορισµός του δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής κ.Καλιά Χρήστου, ως πληρεξουσίου
δικηγόρου του ∆ήµου Καρδίτσας για την αντίκρουση της υπ'αριθµ.1004/2011 έφεσης
του Ιωάννη Παφλιά του Θωµά, κατοίκου Καρδίτσας κατά του ∆ήµου Καρδίτσας και της
υπ'αριθµ. 19/2010 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας
ενώπιον του Εφετείου Λαρισας
Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα
9:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 11597/16-5-2013 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)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5)Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος
7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε ορισµό του δικηγόρου µε σχέση
έµµισθης εντολής κ.Καλιά Χρήστου, ως πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου Καρδίτσας
για την αντίκρουση της υπ'αριθµ.1004/2011 έφεσης του Ιωάννη Παφλιά του Θωµά,
κατοίκου Καρδίτσας κατά του ∆ήµου Καρδίτσας και της υπ'αριθµ. 19/2010 οριστικής
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας ενώπιον του Εφετείου Λαρισας και
αφού έλαβε υπόψη:
•
Την εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Σταύρου,
ο οποίος ανέφερε τα εξής:
“ Ο Ιωάννης Παφλιάς του Θωµά, κάτοικος Καρδίτσας άσκησε κατά του ∆ήµου Καρδίτσας
την µε αριθµό κατάθεσης 280/21-7-2009 αγωγή του ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Καρδίτσας, µε την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί µε απόφαση του
δικαστηρίου ότι η σχέση που τον συνέδεε µε τον ∆ήµο Καρδίτσας ήταν σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επί πλέον ζητούσε να του καταβληθούν αποδοχές
υπερηµερίας.
Η αγωγή αυτή συζητήθηκε και απορρίφθηκε ως αβάσιµη µε την υπ΄ αριθµ. 19/2010
οριστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας. Κατά της απόφασης αυτής ο
αντίδικος άσκησε την από 20-10-2011 έφεσή του, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί
ενώπιον του Εφετείου Λάρισας στην δικάσιµο της 31-5-2013.
Επειδή η εν λόγω έφεση είναι αβάσιµη πρέπει να δώσουµε εντολή και πληρεξουσιότητα
στον δικηγόρο του ∆ήµου µε σχέση έµµισθης εντολής κ. Καλιά Χρήστο να παραστεί
ενώπιον του Εφετείου Λάρισας κατά την ως άνω συνεδρίαση , καθώς και σε κάθε µετά από
αναβολή δικάσιµο και να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες νόµιµες ενέργειες για την
αντίκρουση και απόρριψη της εν λόγω έφεσης.
•

Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 283 του ν. 3852/2010
Αποφάσισε οµόφωνα

∆ιορίζει το δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας µε σχέση έµµισθης εντολής κ. Καλιά
Χρήστο ως πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας και στον οποίον δίδεται η εντολή
και η πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Λάρισας στην δικάσιµο της 315-2013 καθώς και σε κάθε µετά από αναβολή δικάσιµο και να προβεί σε όλες τις
απαιτούµενες νόµιµες ενέργειες για την αντίκρουση και απόρριψη της εν λόγω έφεσης.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
229 /2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

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

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

