ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 9η του μηνός Νοεμβρίου 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.
285/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 8-11-2016
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
285/2016
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
33/8-11-2016
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 της ασκηθείσας έφεσης κατά της
πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Κ, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και κατά της υπ'αριθμ.
422/2010 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας
Στην Καρδίτσα σήμερα την 8η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα
12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 18781/4-11-2016
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

Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος
4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
6) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
7) Τσιρέπα Ευαγγελή, Τακτικό Μέλος
8) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 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 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 της ασκηθείσας έφεσης κατά της πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Κ, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και κατά της υπ'αριθμ. 422/2010 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδημάρχου κ. Σωτ. Μπακαλάκου, η οποία ανέφερε:
Η κ. Αγορίτσα Φώτη του Θωμά, κάτοικος Καρδίτσας άσκησε κατά της ΔΗ.Κ.Ε.Κ, μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της και κατά της υπ'αριθμ. 422/2010 οριστικής απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας την από 2-5-2011 με αύξοντα αριθμό έκθεσης
κατάθεσης 63/5-5-2011 έφεσή της. Στη συνέχεια αντίγραφο της έφεσης αυτής
κατατέθηκε για προσδιορισμό δικασίμου στη γραμματεία του Μονομελούς Εφετείου
Λάρισας συνταχθείσας της υπ'αριθμ. 1088/9-10-2015 έκθεσης κατάθεσης και
προσδιορίστηκε η συζήτησή της στη δικάσιμο της 11-11-2016 του εν λόγω δικαστηρίου.
Αντίγραφο της έφεσης με κλήση για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού
επιδόθηκε στο Δήμο την 29-10-2015.
Επειδή η ΔΗ.Κ.Ε.Κ λύθηκε με την υπ'αριθμ. 192/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καρδίτσας (ΦΕΚ 1142/5-5-2014, τεύχος Β') ο Δήμος Καρδίτσας καθίσταται
καθολικός διάδοχός της και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες στο όνομά του.
Πρέπει συνεπώς να δώσουμε εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής κ. Χρήστο Καλιά να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου Λάρισας στη δικάσιμο της 11-11-2016 ή σε οιαδήποτε μετ'αναβολή δικάσιμο και
να αντικρούσει την εν λόγω έφεση με σκοπό την απόρριψή της και να προασπίσει τα συμ φέροντα 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 Εφετείου Λάρισας
στη δικάσιμο της 11-11-2016 ή σε οιαδήποτε μετ'αναβολή δικάσιμο και να αντικρούσει
την εν λόγω έφεση με σκοπό την απόρριψή της και -ενεργώντας ό,τι προβλέπει ο Νόμοςνα προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου Καρδίτσας.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
285/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

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

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

