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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 31η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 
2012 και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ.  436/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 12-10-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
436/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
26ο / 12-10-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 

              

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:26080/31-10-2012 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΑΡΡΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                       

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 
 

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

  Αποδοχή δωρεάς αδρανών υλικών από την Ανώνυµη Εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε” 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Παρασκευή και 

ώρα 13:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 23709/5-10-2012  

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  κανείς 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος    

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος   

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό µέλος   

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  

8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος  

9) Αρχοντής ∆ηµήτριος, 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 
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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 συζήτηση σχετικά µε αποδοχή 
δωρεάς αδρανών υλικών από την Ανώνυµη Εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε”  και αφού έλαβε 
υπόψη: 

1.Το αριθµ. πρωτ. 17572/12-7-2012 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών 
Παπαγεωργίου Σταύρου  προς τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε το οποίο έχει ως εξής: 
“Λόγω των σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος µας από τη 
µια µε τη µη καταβολή των οικονοµικών υποχρεώσεων που έχουν προς εµάς διάφοροι 
οφειλέτες µας και από την άλλη το γεγονός της µείωσης των Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων κατά 40% , όπως αντιλαµβάνεστε καθίσταται δύσκολη έως και αδύνατη η 
αντιµετώπιση αρκετών τεχνικών προβληµάτων που παρουσιάζονται στο νέο διευρυµένο 
πλέον ∆ήµο Καρδίτσας. 
     Για αυτό θα παρακαλούσαµε στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας να αυξήσετε τη 
δωρεάν παραχώρηση των ποσοτήτων παράδοσης αδρανών υλικών από 2000 m3 σε 4000  
m3 . Ευελπιστούµε στην ικανοποίηση του αιτήµατός µας, µέσα στα πλαίσια της καλής 
συνεργασίας που θέλετε και θέλουµε να έχουµε.” 
 
2. Το από 26-7-2012 έγγραφο της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ Α.Ε το οποίο έχει ως εξής: 
“ Σε απάντηση της από 12/7/2012 µε αριθµ. πρωτ. 17572 επιστολής σας και των 
σχετικών µεταξύ µας συζητήσεων, σας δηλώνουµε , ότι η εταιρεία µας ανταποκρινόµενη 
στο αίτηµά σας, συναινεί να αυξηθούν κατά το έτος 2012 οι παραδοθησόµενες ποσότητες 
αδρανών υλικών στον ∆ήµο από 2.000  m3, όπως έχουµε συµβατική υποχρέωση, σε 
4.000 m3, αντιλαµβανόµενοι τις ανάγκες όλων µας κατά την δύσκολη οικονοµική περίοδο 
που διανύουµε” 
 
3. Την τοποθέτηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος 
πρότεινε της αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης των επιπλέον  2.000 m3 αδρανών 
υλικών από την Ανώνυµη  Εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε”. 
 
4. Την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα Εµµανουήλ ο οποίος ανέφερε ότι θα ψηφίσει ΛΕΥΚΟ για 
τον λόγο ότι πριν η Οικονοµική Επιτροπή προχωρήσει στην αποδοχή της δωρεάς θα 
πρέπει να γίνει αναλυτική συζήτηση για την σύµβαση των Λατοµείων, να ελεγχθούν οι  
οφειλές της “ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε” προς το ∆ήµο Καρδίτσας, καθώς και κατά πόσον η εταιρεία 
έχει καταστεί υπερήµερη ως προς αυτές για να µην δηµιουργούνται συγχύσεις σε ότι 
αφορά την δωρεά των επιπλέον 2.000 m3 αδρανών υλικών. 
 
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
6. Τις διατάξεις της περ. η, παρ. 1 του άρθρου 72 Ν. 3852/2010   

                                     

                                         Αποφάσισε κατά πλειοψηφία  

 

    Αποδέχεται τη δωρεάν παραχώρηση ποσότητας 2.000 m3 αδρανών υλικών από την 
Ανώνυµη  Εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε., ήτοι  2.000 m3 επιπλέον της παραδιδοµένης ετήσιας 
ποσότητας µε βάση τη συµβατική υποχρέωση της εταιρείας  προς το ∆ήµο Καρδίτσας 
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Λευκό ψήφισε ο δηµοτικός σύµβουλος Εµ. Τσίπρας 
  
ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ::  ΣΣττηη  σσυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααππόόφφαασσηηςς  δδεενν  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  ττοο  µµέέλλοοςς  
ττηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  κκ..  ΑΑρρχχοοννττήήςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  λλόόγγωω  ααπποοχχώώρρηησσήήςς  ττοουυ  ααππόό  ττηη  
σσυυννεεδδρρίίαασσηη..  
  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό        
436/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 Καρδίτσα  

                                                   Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

  


