
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΒΟΖΘΩΕΗ-9ΨΤ 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 
2012 και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
43/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής στις 09-02-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
43/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

4ο / 09-02-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε           
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                            
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθµ.Πρωτ.2857/10-2-2012  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

  Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιστροφή ποσού από εισφορά σε χρήµα 
(κληρονόµοι Τσινόπουλου Χρήστου του ∆ηµ) 
  
 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη 

και ώρα 11:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 2506/03-02-2012 

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)Νασιάκου Αλεξάνδρα, τακτικό µέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, τακτικό µέλος    

3) Κωτούλας Φίλιππος, τακτικό µέλος   

4) Γούλας Σωτήριος, τακτικό µέλος    

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος   

6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος    

7) Τσίπρας Εµµανουήλ, τακτικό µέλος   

8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος   

9) Ζορµπάς Ιωάννης , αναπληρωµατικό 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. 
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    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 του ∆ήµου  Καρδίτσας µετά από διαλογική συζήτηση σχετικά µε  
ψήφιση πίστωσης που αφορά επιστροφή ποσού από εισφορά σε χρήµα (κληρονόµοι 
Τσινόπουλου Χρήστου του ∆ηµ.)  και αφού έλαβε υπόψη:  

1.Την µε αριθµ. πρωτ.73/14-1-2011 αίτηση των κληρονόµων του ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ του ∆ΗΜ. 

2. Αντίγραφο των πινάκων της 1/91 Πράξης Εφαρµογής. 

3. Αντίγραφο της απόφασης Νοµάρχη και της των πινάκων 1/92 ∆ιορθωτικής Πράξης 
Εφαρµογής. 

4. Αντίγραφο του γραµµατίου είσπραξης του Ταµείου του ∆ήµου 

5. Αντίγραφο της απόφασης Νοµάρχη των πινάκαων και του πιστοποιητικού µεταγραφής 
της 225/2005 ∆ιορθωτικής Πράξης Εφαρµογής. 

6.Αντίγραφο της υπ΄αριθµ.2245/6-11-2008 κατάσταση βεβαίωσης εισφορών και της 
5427Α/6-11-2008 απόδειξης είσπραξης του Ταµείου του ∆ήµου 

7. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και Πιστοποιητικά Πλησιεστέρων Συγγενών του 
ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ∆ΗΜ. 

8.Την αριθµ.31/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου “Επιστροφή ποσού σε δηµότη 
από εισφορά σε χρήµα (κληρονόµοι Τσινόπουλου Χρήστου του ∆ηµ.)” µε την οποία 
οµόφωνα  αποφασίστηκε  η επιστροφή ποσού  202,83 €  στους       κληρονόµους  του 
Τσινόπουλου Χρήστου του ∆ηµ. το οποίο κατέβαλε ο Τσινόπουλος Χρήστος  και αφορούσε 
εφάπαξ  εισφορά σε χρήµα για την ιδιοκτησία του  µε κωδικό αριθµό 02.24.48 στο ΟΤ Γ 
743 στην περιοχή επέκτασης Αγ. Νικολάου  σύµφωνα µε την 1/91 Πράξη Εφαρµογής 
όπως διορθώθηκε µε την 1/92 ∆ιορθωτική Πράξη (2661/6-7-1992 Απόφαση Νοµάρχη) 

    Με την 225/2005 ∆ιορθωτική Πράξη που κυρώθηκε µε την 1448/6-5-2005 Απόφαση 
Νοµάρχη και µεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας την 2-6-2005 διορθώθηκε η 
υποχρέωση της εισφοράς σε χρήµα του ανωτέρω ιδιοκτήτη. 

     Με την υπ' αριθµ. 2245/6-11-2008 κατάσταση βεβαίωσης εισφορών, βεβαιώθηκε στο 
Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 164,09 € που αφορούσε την εισφορά σε χρήµα σύµφωνα 
µε την 225/2005 ∆ιορθωτική Πράξη, το οποίο καταβλήθηκε εφάπαξ από τους 
κληρονόµους του ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ∆ΗΜ. Σύµφωνα µε την 5427Α/6-11-2008 
απόδειξη είσπραξης του Ταµείου του ∆ήµου. 

9.Την εισήγηση  του  πρόεδρου  για  ψήφιση  πίστωσης  ποσού 202,83 € σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2012. 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. δ και µετά από διαλογική συζήτηση 
    

   
Αποφάσισε  οµόφωνα 

 
     Την ψήφιση πίστωσης ποσού 202,83 €  σε βάρος του Κ.Α 8261.0003 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2012  που αφορά επιστροφή ποσού από 
εισφορά σε χρήµα στους κληρονόµους ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ∆ΗΜ.,για τους 
παραπάνω λόγους. 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 
43/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

   

   

Καρδίτσα 10-02-2012  
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 

 

       
      
 

               

 

 


