
                                                       

 

 

 
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 8η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
343/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 07-08-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
343/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

19/07-08-2013 
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 
Αναβολή των υπ' αριθµ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 της 
ηµερήσιας διάταξης. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη  και ώρα 

09:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 20591/02-08-2013 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) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6)   

    
            Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 5, 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 οµόφωνα αποφάσισε την αναβολή των 
κάτωθι θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης σε εξόφληση διαταγής 
πληρωµής (Αθ. Παλούκης) 
 

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για καταβολή εξόδων 
µετακίνησης του κ. ∆ηµάρχου 
 

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για καταβολή 
αποζηµίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους του ∆ήµου Καρδίτσας (Αν. Ιατρού κλπ) 

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για επέκταση 
δηµοτικού φωτισµού σε δηµοτική οδό στο ΟΤ Γ 1316  

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για χορήγηση µιας 
νέας παροχής ισχύος 25 kVA (Νο 2) στην περιοχή του βοηθητικού γηπέδου Σταυρού  

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για συµπλήρωση ΦΟΠ 
στην Τ.Κ Καλλιθήρου προς την επιχείρηση Παν. Φυτσιλή  

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για πληρωµή εργασιών 
µελέτης Θύλακα Καµινάδων  
 

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ:35-
7135.0001 «προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού για την αντιµετώπιση φαινοµένων 
πυροπροστασίας»  
 
9.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ:35-
7131.0002 «προµήθεια καλλιεργητή (φρέζας)»   
 
10.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ:35-
6262.0007 «κοπή δέντρων στην ∆.Ε. Καλλιφωνίου»   
 
11.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ:35-
6262.0008 «κοπή δέντρων στην ∆.Ε. Ιτάµου»  
 
12.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ:35-
6262.0009 «κοπή δέντρων στην ∆.Ε. Μητρόπολης»   
 
13.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ:35-
6262.0010 «εργασίες καθαρισµού δασικών δρόµων ∆.Ε. Καλλιφωνίου»  
 
14.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ:35-
6262.0011 «εργασίες καθαρισµού δασικών δρόµων ∆.Ε. Ιτάµου»  
 
15.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για “Βελτίωση και 
συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στην πόλη της Καρδίτσας”  
 
16.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για “Βελτίωση και 
συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στις Τοπικές Κοινότητες της ∆.Ε Καρδίτσας”  
 



                                                       

 

17.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για “Βελτίωση και 
συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆.Ε Κάµπου”  
 
18.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για “Βελτίωση και 
συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆.Ε Ιτάµου”  
 
19.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για “Βελτίωση και 
συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆.Ε Καλλιφωνίου” 
 
20.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για “Καθαρισµό 
πηγών υδροµάστευσης και δεξαµενών ∆.Ε Καλλιφωνίου”  
 
21.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για “Καθαρισµό 
πηγών υδροµάστευσης και δεξαµενών ∆.Ε Ιτάµου”  
 
22.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για  “Καταµέτρηση 
υδροµετρητών ∆.Ε Μητρόπολης”  
 
23.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για  “Καταµέτρηση 
υδροµετρητών ∆.Ε Ιτάµου”  
 
24.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για  “Καταµέτρηση 
υδροµετρητών ∆.Ε Καλλιφωνίου”   
 
25.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για  “Καταµέτρηση 
υδροµετρητών ∆.Ε Κάµπου”   
 
26.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για  “Επισκευή 
δικτύων ύδρευσης ∆.Ε Μητρόπολης”   
 
27.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για  “Επισκευή 
δικτύων ύδρευσης ∆.Ε Ιτάµου”   
 
28.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για  “Επισκευή 
δικτύων ύδρευσης ∆.Ε Καλλιφωνίου”   
 
29.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για  “Επισκευή 
δικτύων ύδρευσης ∆.Ε Κάµπου”   
 
30.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για  “Βελτίωση 
αποδυτηρίων στο ∆ηµοτικό Γήπεδο Καλλιθήρου”   
 
31.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε απαλλαγή υπολόγου και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού (Ζωή Γρηγορίου)  
 

33.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ανάθεση κατασκευής του έργου 
“Τσιµεντοστρώσεις δρόµων στο Τ.∆ Μητρόπολης και ψήφιση πίστωσης  

34.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ανάθεση της τεχνικής βοήθειας του 
∆ήµου Καρδίτσας – Υποέργο Ι: “Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης κοινοχρήστων χώρων 
∆.Ε Καλλιφωνίου” (Ε.Π Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007 – 2013) και ψήφιση 
σχετικής πίστωσης  



                                                       

 

35.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ανάθεση της τεχνικής βοήθειας του 
∆ήµου Καρδίτσας – Υποέργο ΙΙ: “Εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής µελέτης τοπίου για τη 
διαµόρφωση της οδού Χαρίτου του ∆ήµου Καρδίτσας” (Ε.Π Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής 2007 – 2013) και ψήφιση σχετικής πίστωσης  

36.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ανάθεση της τεχνικής βοήθειας του 
∆ήµου Καρδίτσας – Υποέργο ΙV: “Εκπόνηση αρχιτεκτονικής µελέτης κτιριακών έργων για 
την αναβάθµιση του 1ου Λυκείου Καρδίτσας σε ∆ηµαρχείο” (Ε.Π Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής 2007 – 2013) και ψήφιση σχετικής πίστωσης  

 

   

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
343/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


