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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 25η του µηνός  Απριλίου 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. 
180/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 22-04-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
180/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

12/ 22-04-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

  Αριθµ. Πρωτ.:10260/25-4-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                               
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 
Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 66/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής , νέα 
ψήφιση πίστωσης για το έργο “Αγροτικός εξηλεκτρισµός ∆ήµου Κάµπου” και 

ορισµός υπολόγου  
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και ώρα 

13:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 9710/18-04-2013 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) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό 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  του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε ανάκληση 
της υπ΄αριθµ. 66/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και νέα ψήφιση πίστωσης 
για το έργο “Αγροτικός εξηλεκτρισµός ∆ήµου Κάµπου”και αφού έλαβε υπόψη: 
  
1.Την υπ'αριθµ. 547/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (εγκριτ. Γ.Γ.Α.∆.Θ.Στ. 
Ελ. 270/19672/19-2-2013), µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε της 
κατασκευής του έργου “Αγροτικός εξηλεκτρισµός ∆ήµου Κάµπου” για τη σύνδεση νέων 
παροχών στο δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης που θα χορηγηθεί σε αγροτεµάχια των 
Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Θεοδώρου, Μακρυχωρίου, Μέλισσας, Πτελοπούλας και Σταυρού  
της ∆.Ε Κάµπου  
 
2.Την υπ'αριθµ. 66/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  σχετικά µε   ψήφιση 
πίστωσης για το έργο “Αγροτικός εξηλεκτρισµός ∆ήµου Κάµπου” 
 
3.Την υπ'αριθµ. 219/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε ανάκληση της 
υπ'αριθµ. 547/2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ανάθεση εκ νέου στη ∆Ε∆∆ΗΕ 
Α.Ε της κατασκευής του έργου “Αγροτικός εξηλεκτρισµός ∆.Ε Κάµπου” 
 
4.Την υπ'αριθµ. 220/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε ο 
κωδικός 30-7326.0008 ως δεκτικός  και χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στον 
προϋπολογισµό οικ. έτους 2013. 
          
5.Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013, ο οποίος 
ψηφίστηκε µε την υπ'αριθµ. 6/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε 
την υπ'αριθµ. 282/20218/7-2-2013 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση, στον ΚΑ 
00-6711.0001 
 
6.Την 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του  ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 
2013, η οποία ψηφίστηκε µε την υπ'αριθµ. 62/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  και 
εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµ. 641/51081+620/48761/2013 απόφαση της Γ.Γ 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
 
7.Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης µε αριθµούς 31/2-1-2013 και 457/5-3-2013   
 

8.Την εισήγηση του  Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε ότι το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ'αριθµ. 219/2013 απόφασή του ανακάλεσε την υπ'αριθµ. 
.547/2012 όµοια και ανέθεσε εκ νέου στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε την κατασκευή του έργου, λόγω 
του ότι η εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του 2012 πίστωση, καθώς και η αντίστοιχη 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, υπολείπονταν του απαιτούµενου για την κατασκευή 
του έργου, ποσού. Τόνισε δε ότι η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την κατασκευή του 
έργου δεν έχει µεταβληθεί και πρότεινε : α) την εκ νέου  ψήφιση  πίστωσης για την 
εκτέλεση του έργου  “Αγροτικός εξηλεκτρισµός ∆.Ε Κάµπου”  και β) την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του Κων/νου Λάντζου, υπαλλήλου του 
∆ήµου Καρδίτσας. 
         
9.Την περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

 
 

                                            Αποφάσισε οµόφωνα 
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1) Ανακαλεί την υπ'αριθµ. 66/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής    σχετικά µε   
ψήφιση πίστωσης για το έργο “Αγροτικός εξηλεκτρισµός ∆ήµου Κάµπου”για τους λόγους 
που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
 
2) Ψηφίζει συνολική πίστωση 162.674,87 € υπέρ της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε και σε βάρος του ΚΑ 
30-7326.0008 µε αιτιολογία “Αγροτικός εξηλεκτρισµός ∆.Ε Κάµπου” του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013. Αναλυτικά:  
 
Α. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ  
1. Παροχή στη θέση “Τράντο”, ποσού 6.372,38 €  
2. Παροχή στη θέση “Αµπέλια”, ποσού 6.405,28 €. 
3. Παροχή στη θέση “Αµπέλια”,  ποσού 7.021,77 € 
4. Παροχή στη θέση “Μαγούλα”, ποσού 5.796,86 €  
5. Παροχή στη θέση “Μάρκες”, ποσού 6.372,38 €  
 
Β. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 
1. Παροχή στη θέση “9/άρια”, ποσού 12.295,93 €  
2. Παροχή στη θέση “9/άρια”, ποσού 4.789,88 €  
3. Παροχή στη θέση “9/άρια”, ποσού 7.107,75 €  
4. Παροχή στη θέση “9/άρια” ποσού 7.363,07 €  
5. Παροχή στη θέση “Μεγάλο Λιβάδι” ποσού 6.110,93 €  
6. Παροχή στη θέση “Μεγάλο Λιβάδι” ποσού  6.110,93 €  
7. Παροχή στη θέση “Μεγάλο Λιβάδι” ποσού 6.110,93 €  
8. Παροχή στη θέση “Μεγάλο Λιβάδι” ποσού 6.110,93 € 
9. Παροχή στη θέση “Καλάµι” ποσού 6.096,93 €  
10. Παροχή στη θέση “Πεσµένη” ποσού 7.088,93 €  
11. Παροχή στη θέση “Πεσµένη” ποσού 6.676,25 €  
12. Παροχή στη θέση “Κεχορδέσι” ποσού 5.554,91 €  
 
Γ. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 
1. Παροχή στη θέση “Ξυραύλακας” ποσού  4.292,44 €  
2. Παροχή στη θέση “Μποτσανιές” ποσού  2.923,34 €  
 
∆. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ 
1. Παροχή στη θέση “Βουλγάρες” ποσού  2.793,80 €  
2. Παροχή στη θέση “Βουλγάρες” ποσού  2.787,99 €  
3. Παροχή στη θέση “Καλέντζη”  4.971,20 €  
4. Παροχή στη θέση “Βουλγάρες” ποσού  6.766,70 €  
 
Ε. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 
1. Παροχή στη θέση “13/άρια” ποσού  4.360,26 €  
2. Παροχή στη θέση “13/άρια” ποσού  5.313,27 €  
3. Παροχή στη θέση “13/άρια” ποσού  4.367,08 €  
4. Παροχή στη θέση “24/άρια” ποσού 2.672,39 €  
5. Παροχή στη θέση “24/άρια” ποσού 2.672,39 €  
6. Παροχή στη θέση “24/άρια” ποσού 2.551,92 €  
7. Παροχή στη θέση “24/άρια” ποσού  2.816,05 €  
 
3) Ορίζει ως υπόλογο τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Λάντζο Κωνσταντίνο, στο 
όνοµα του  οποίου  θα εκδοθεί ένα (1) Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής ποσού 
162.674,87 €  
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4) Η ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού είναι η  21-07-2013. 
       
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
180/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


