
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 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 7η του µηνός  Μαρτίου του έτους 2013 
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
60/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 6-3-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 60/2013 
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

7/6-3-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                       
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη  και ώρα 

12:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 5399/1-3-2013 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) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

7) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπληρ. Μέλος   

   

   

 

            Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός 
ηµερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, αντιδηµάρχου Στ. 
Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι τίθενται προς συζήτηση τέσσερα (4) εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµατα, τα οποία είναι: 
 
•Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για τη φύλαξη του Ξενώνα 
Μητρόπολης (χρονική περίοδος Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013) 
•Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για εργασίες ταχυµεταφοράς 
έτους 2013 
•Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για συνεχιζόµενα και νέα 
έργα του ∆ήµου Καρδίτσας 
•Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση άδειας εγκατάστασης λουνα - παρκ 
 
Τα παραπάνω θέµατα κρίνεται απαραίτητο να συζητηθούν σήµερα για τους εξής λόγους: 
α) Τα τρία πρώτα θέµατα, επειδή εκ παραδροµής δεν τέθηκαν ως τακτικά στην ηµερήσια 
διάταξη και πρέπει άµεσα να προχωρήσουν οι λογιστικές διαδικασίες για την τακτοποίησή 
τους 
β) Το τέταρτο θέµα, επειδή η έναρξη εγκατάστασης και λειτουργίας του λουνα – παρκ 
τοποθετείται από τους αιτούντες στις 10-3-2013. 
 
2. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  

 
αποφάσισε οµόφωνα 

 
Εγκρίνει τη συζήτηση τεσσάρων (4) εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων, τα οποία θεωρεί ως 
κατεπείγοντα και είναι: 
 
•Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για τη φύλαξη του Ξενώνα 
Μητρόπολης (χρονική περίοδος Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013) 
 
•Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για εργασίες ταχυµεταφοράς 
έτους 2013 
 
•Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για συνεχιζόµενα και νέα 
έργα του ∆ήµου Καρδίτσας 
 
•Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση άδειας εγκατάστασης λουνα - παρκ 
 
 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
60/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 



 

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


