ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016
και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο
μέρος
του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
253/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 4-10-2016
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
253/2016
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
30/4-10-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με
σχέση έμμισθης εντολής για την αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας της υπ'αριθμ. ΜΤ 14/16 ανακοπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία “ΜΙΧΑΗΛ & ΚΩΝ-ΝΟΣ ΣΑΣΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε”και με τον διακριτικό τίτλο
“ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΑΜΟΥ Ο.Ε” που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενης
Στην Καρδίτσα σήμερα την 4η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα
12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 16439/30-9-2016
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 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 Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

1) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

2) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος

2) Χατζής Ηλίας, Αναπλ. Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
5) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
6) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
7) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 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 Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

--------------------

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για την αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας της υπ'αριθμ. ΜΤ 14/16 ανακοπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΜΙΧΑΗΛ & ΚΩΝ-ΝΟΣ ΣΑΣΛΟΓΛΟΥ &
ΣΙΑ Ο.Ε”και με τον διακριτικό τίτλο “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΑΜΟΥ Ο.Ε” που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενης και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδημάρχου κ. Σωτ. Μπακαλάκου, η οποία ανέφερε:
Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία “ΜΙΧΑΗΛ & ΚΩΝ-ΝΟΣ ΣΑΣΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε” και
με τον διακριτικό τίτλο “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΑΜΟΥ Ο.Ε” που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής
και εκπροσωπείται νόμιμα, άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας την
με αριθμό ΜΤ 14/16 ανακοπή κατά των υπ'αριθμ. 1/10-1-2014, 5/7-1-2015 και 49/12-12016 πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου Καρδίτσας, καθώς και κατά της από 26-42016 ατομικής ειδοποίησης του Δήμου Καρδίτσας, ισχυριζόμενη ότι δεν οφείλει τα
αναφερόμενα στις εν λόγω πράξεις μισθώματα.
Πρέπει συνεπώς να χορηγήσουμε την εντολή και την πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του
Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής κ. Χρήστο Καλιά να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας στη δικάσιμο που θα ορισθεί, καθώς και σε κάθε
μετ' αναβολή δικάσιμο και να αντικρούσει την ως άνω ανακοπή, ενεργώντας ό,τι
προβλέπει ο Νόμος για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καρδίτσας.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
αποφάσισε ομόφωνα
Χορηγεί στο δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής κ. Χρήστο Καλιά
την εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Καρδίτσας στη δικάσιμο που θα ορισθεί, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο και να
αντικρούσει την με αριθμό ΜΤ 14/16 ανακοπή κατά των υπ'αριθμ. 1/10-1-2014, 5/7-12015 και 49/12-1-2016 πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου Καρδίτσας, καθώς και
κατά της από 26-4-2016 ατομικής ειδοποίησης του Δήμου Καρδίτσας της ομόρρυθμης
εταιρείας με την επωνυμία “ΜΙΧΑΗΛ & ΚΩΝ-ΝΟΣ ΣΑΣΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε” και με τον

διακριτικό τίτλο “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΑΜΟΥ Ο.Ε” που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής και
εκπροσωπείται νόμιμα, ενεργώντας ό,τι προβλέπει ο Νόμος για την προάσπιση των
συμφερόντων του Δήμου Καρδίτσας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
253/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

