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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 3η του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 361/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 27-08-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
361/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

21/ 27-08-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  Aριθ. Πρωτ.: 23341/3-9-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                              
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ 

 
 

ΘΕΜΑ 
Ψήφιση πίστωσης για πληρωµή εργασιών µελέτης Θύλακα Καµινάδων 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη  και ώρα 

09:00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 22391/23-08-2013 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) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος 

2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  2) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος                              Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

7) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. 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 ψήφιση πίστωσης για πληρωµή 
εργασιών µελέτης Θύλακα Καµινάδων και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του πολ. µηχανικού της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Σπ. Κουτσάφτη, η 
οποία έχει ως εξής: Με την υπ'αριθ. 260/1995 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ανατέθηκε η εκπόνηση της “Πολεοδοµικής µελέτης επέκτασης και πράξης εφαρµογής 
Θύλακα Ζαχαριωτών και Θύλακα Καµινάδων ∆ήµου Καρδίτσας”. Με προηγούµενα 
εντάλµατα πληρώθηκε ο µελετητής για τις εργασίες που είχαν γίνει στις προγενέστερες 
φάσεις. Για την περιοχή του Θύλακα Ζαχαριωτών οι εργασίες έληξαν. Σε ό,τι αφορά την 
περιοχή του Θύλακα Καµινάδων, µε την υπ'αριθµ. 421/2009 απόφαση  ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου εγκρίθηκε ο συγκριτικός πίνακας για τις υπολειπόµενες εργασίες, µέρος των 
οποίων περιέχεται στον παρόντα λογαριασµό και προβλέπεται – βρίσκεται εντός του 
αντικειµένου που καθόρισαν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις αποφάσεις του και η αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου Καρδίτσας. Προς το παρόν έχει παραδοθεί η αρχική φάση της 
πολεοδόµησης του Θύλακα Καµινάδων και ζητείται η πληρωµή του ποσού των 12.765,32 
€, εκ των οποίων 10.378,31 € για εργασίες και 2.387,01 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
Οι πιστώσεις προέρχονται από τακτικά έσοδα του ∆ήµου Καρδίτσας. 

2. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013, ο οποίος 
ψηφίστηκε µε την υπ’αριθµ. 6/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε 
µε την υπ’αριθµ. 282/20218/7-2-2013 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση για την ανωτέρω 
αιτία 
 
3. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ’αριθµ. 88/2-1-2013  

4. To άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

αποφάσισε οµόφωνα 

   Ψηφίζει πίστωση ποσού δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα 
δύο λεπτών (12.765,32 €) για την πληρωµή εργασιών µελέτης Θύλακα Καµινάδων σε 
βάρος του Κ.Α 30-7413.0002 µε αιτιολογία “Μελέτη πράξης εφαρµογής περιοχής 
Καµινάδων” του προϋπολογισµού  του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο κ. 
Τσίπρας λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση  

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
361/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 


