
                                 

   

 

 

 
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 18η του µηνός  ∆εκεµβρίου 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. 598/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 17-12-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
598/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

38/17-12-2013 
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 του κατεπείγοντος των θεµάτων της συνεδρίασης. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη  και ώρα 

9:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 33788/16-12-2013 

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 έκτακτη συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος,  Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

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

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

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος  4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

5)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

6) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

                              Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

             

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

παρόντες ήταν οι 6, 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  συνεδρίασε  εκτάκτως  µε  θέµατα  ηµερήσιας διάταξης τα  
παρακάτω: 
  
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Α΄Κοινωνικών Βοηθειών – αποζηµίωση πληµµυροπαθών – Β' φάση” (εισ.: Θωµ. 
Τριανταφύλλου) 
 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του 
έργου “Ερευνητική συνδροµή του Ε.Μ.Π στο ∆ήµο Καρδίτσας για την ανάπτυξη µεθόδων 
αναβάθµισης του λειτουργικού και αισθητικού οδικού περιβάλλοντος µέσω µικρής 
κλίµακας έργων” (εισ.: Λ. Παρθένη) 
 
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του 
έργου “Εργασίες οδοποιϊας και ασφαλτόστρωσης ∆ήµου Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου) 
 
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του 
έργου “Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα” (εισ.: Β. Ελευθερίου) 
 
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων  στους κωδικούς µε τίτλο “Αµοιβές αιρετών αρχόντων και 
τρίτων”, “∆ιάφορα έξοδα”  και “∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων” (εισ.: Αικ. Τσιλίκα) 
 
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Οφειλή από κατανάλωση νερού ∆.∆ ∆ήµου Καρδίτσας” (εισ.: Αικ. Τσιλίκα) 
 
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Ταχυδροµικά τέλη” (εισ.: Αικ. Τσιλίκα) 
 
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Οφειλές εισφορών προς ∆.Ο.Υ και ασφαλιστικά ταµεία” (εισ.: Αικ. Τσιλίκα) 
 
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών” (εισ.: Ανδρ. Γραπατσά - Τζέλλου) 
 
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ της ∆ιεύθυνσης των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών” (εισ.: Ανδρ. Γραπατσά - Τζέλλου) 
 
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων” (εισ.: Ανδρ. Γραπατσά - Τζέλλου) 
 
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στους κωδικούς µε τίτλο 
«Τόκοι δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας», «Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής 
Τράπεζας», “Λοιπές εγγυήσεις για ∆άνεια της ∆ΗΚΕΚ (στην Συνεταιριστική Τράπεζα)” 
(εισ.: Αικ. Τσιλίκα) 
 

    Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής,  ανέφερε ότι η 
συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα,  προκειµένου να ψηφιστούν οι πιστώσεις που 
προέρχονται από την 11η, 12η και 14η αναµόρφωση του προϋπολογισµού και να 
τακτοποιηθούν λογιστικά.  
  Προτείνω  την  συζήτηση των   θεµάτων  της ηµερήσιας διάταξης πλην των : 



                                 

   

 

 

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών” (εισ.: Ανδρ. Γραπατσά - Τζέλλου) 
 
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ της ∆ιεύθυνσης των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών” (εισ.: Ανδρ. Γραπατσά - Τζέλλου) 
 
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων” (εισ.: Ανδρ. Γραπατσά - Τζέλλου) 
 

τα οποία  θα πρέπει να αναβληθούν διότι µπορούν να συζητηθούν σε επόµενη συνεδρίαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, αφού άκουσαν τον κ. Πρόεδρο 
 

αποφάσισαν οµόφωνα 
 

Θεωρούν τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα και εγκρίνουν τη συζήτηση των εννέα  (9)  
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ήτοι: 
 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Α΄Κοινωνικών Βοηθειών – αποζηµίωση πληµµυροπαθών – Β' φάση” (εισ.: Θωµ. 
Τριανταφύλλου) 
 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του 
έργου “Ερευνητική συνδροµή του Ε.Μ.Π στο ∆ήµο Καρδίτσας για την ανάπτυξη µεθόδων 
αναβάθµισης του λειτουργικού και αισθητικού οδικού περιβάλλοντος µέσω µικρής 
κλίµακας έργων” (εισ.: Λ. Παρθένη) 
 
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του 
έργου “Εργασίες οδοποιϊας και ασφαλτόστρωσης ∆ήµου Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου) 
 
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του 
έργου “Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα” (εισ.: Β. Ελευθερίου) 
 
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων  στους κωδικούς µε τίτλο “Αµοιβές αιρετών αρχόντων και 
τρίτων”, “∆ιάφορα έξοδα”  και “∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων” (εισ.: Αικ. Τσιλίκα) 
 
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Οφειλή από κατανάλωση νερού ∆.∆ ∆ήµου Καρδίτσας” (εισ.: Αικ. Τσιλίκα) 
 
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Ταχυδροµικά τέλη” (εισ.: Αικ. Τσιλίκα) 
 
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στον κωδικό µε τίτλο 
“Οφειλές εισφορών προς ∆.Ο.Υ και ασφαλιστικά ταµεία” (εισ.: Αικ. Τσιλίκα) 
 
 



                                 

   

 

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης στους κωδικούς µε τίτλο 
«Τόκοι δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας», «Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής 
Τράπεζας», “Λοιπές εγγυήσεις για ∆άνεια της ∆ΗΚΕΚ (στην Συνεταιριστική Τράπεζα)” 
(εισ.: Αικ. Τσιλίκα) 
 

 
 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
598/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 


