ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός Νοεµβρίου του έτους
2014 και ώρα 08:30, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 473/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 24-11-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
473/2014
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ.
34/24-11-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Τροποποίηση της υπ'αριθµ. 438/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ως
προς τον νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου Καρδίτσας
Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 08.00' π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 28226/20-11-2014
έγγραφη πρόσκληση της 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) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

κανείς

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος
4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
6) Ψηµµένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
7) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος
8) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
9) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό 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.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε τροποποίηση της υπ'αριθµ.
438/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον νόµιµο εκπρόσωπο του
∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ'αριθµ. 438/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
χορηγήθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα στον επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου
Καρδίτσας να παραστεί ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Λάρισας σε
υπόθεση του ∆ήµου Καρδίτσας κατά του υπαλλήλου Αθανασίου Νεστορίδη. Με την ίδια
απόφαση απόφαση εξουσιοδότησε τον τότε δήµαρχο Καρδίτσας Κωνσταντίνο Παπαλό να
δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά του ανωτέρω υπαλλήλου για την
αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστη ο ∆ήµος Καρδίτσας από την άδικη πράξη που
τελέστηκε σε βάρος του.
2. Την υπ'αριθµ. 19/25-6-2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, µε
την οποία έγινε η επικύρωση των εκλογών της 18ης και 25ης Μαϊου 2014 για την
ανάδειξη της ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου Καρδίτσας. Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση
∆ήµαρχος Καρδίτσας για την πενταετία 2014 – 2019 αναδείχθηκε ο Φώτιος Αλεξάκος
3. Τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 1 εδ. α Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες ο
δήµαρχος εκπροσωπεί το ∆ήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή
4. Την εισήγηση της προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, αντιδηµάρχου Σωτ.
Μπακαλάκου, η οποία αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα τροποποίησης της υπ'αριθµ.
438/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον νόµιµο εκπρόσωπο του
∆ήµου Καρδίτσας, λόγω αλλαγής της ∆ηµοτικής Αρχής από 1-9-2014
Αποφάσισε οµόφωνα
Τροποποιεί την υπ'αριθµ. 438/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον
νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου Καρδίτσας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό
της παρούσας και αντικαθιστά την παράγραφο 2 του αποφασιστικού αυτής ως εξής:
“2) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καρδίτσας Φώτιο Χρ. Αλεξάκο 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”.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ'αριθµ. 438/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
473/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

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

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

