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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 7η του µηνός Μαϊου του έτους 2014 και 
ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ∆ήµου 
Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 194/2014 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής στις 2-5-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
194/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

13/2-5-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                       
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθ. Πρωτ.  11938/8-5-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση της υπ'αριθµ. 775/2014 απόφασης ∆ηµάρχου σχετικά µε µίσθωση 
µηχανηµάτων για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών της Τ.Κ Απιδιάς 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 2α του µηνός Μαϊου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή  και ώρα 

09:30 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 10780/25-4-2014 

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) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης, Αναπλ. Μέλος  5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, 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. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ'αριθµ. 183/2014 απόφασή της οµόφωνα ενέκρινε τη 
συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε έγκριση της υπ'αριθµ. 775/2014 
απόφασης ∆ηµάρχου σχετικά µε µίσθωση µηχανηµάτων για την αντιµετώπιση έκτακτων 
αναγκών της Τ.Κ Απιδιάς και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την υπ'αριθµ. 775/2014 απόφαση ∆ηµάρχου, µε την οποία εγκρίθηκε η απευθείας 
µίσθωση µηχανηµάτων (jcb, φορτωτή εκσκαφέα) από τον Χαράλαµπο Βλαχάκη για την 
άµεση αποκατάσταση των συνθηκών διαβίωσης τόσο των κατοίκων οικισµών στην Τ.Κ 
Απιδιάς του ∆ήµου Καρδίτσας και κοπαδιών αυτών, όσο και την αποκατάσταση 
κοινοχρήστων χώρων, λόγω των εκτεταµένων πληµµυρών από την ισχυρή βροχόπτωση των 
τελευταίων ηµερών (27 – 28/4/2014) στην περιοχή αυτή του ∆ήµου Καρδίτσας. Η µίσθωση 
συνήφθη για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών (3) ηµερών αντί ωριαίου µισθώµατος ως εξής: 
• Για  jcb, 40,00 € (µε Φ.Π.Α) 
• Για φορτωτή µε ιπποδύναµη από 100 hp έως 120 hp, 50,00 € (µε Φ.Π.Α) 
 
2. Το υπ'αριθ. πρωτ. 296/77566/27-4-2014 κατεπείγον έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (∆/νση Πολιτικής Προστασίας) περί ανακοίνωσης 
έκτακτου δελτίου πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων. 
 
3. Την υπ'αριθµ. 675/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επικύρωσης 
προγραµµατισµένων συµβάσεων για αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από καιρικά 
φαινόµενα. 
 
4. Την εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής  
 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 2 και 72 Ν. 3852/2010  
 

                                            αποφάσισε   οµόφωνα   
 

Εγκρίνει την υπ'αριθµ. 775/2014 απόφαση ∆ηµάρχου, µε την οποία εγκρίθηκε η απευθείας 
µίσθωση µηχανηµάτων (jcb, φορτωτή εκσκαφέα) από τον Χαράλαµπο Βλαχάκη για την 
άµεση αποκατάσταση των συνθηκών διαβίωσης τόσο των κατοίκων οικισµών στην Τ.Κ 
Απιδιάς του ∆ήµου Καρδίτσας και κοπαδιών αυτών, όσο και την αποκατάσταση 
κοινοχρήστων χώρων, λόγω των εκτεταµένων πληµµυρών από την ισχυρή βροχόπτωση των 
τελευταίων ηµερών (27 – 28/4/2014) στην περιοχή αυτή του ∆ήµου Καρδίτσας. Η µίσθωση 
συνήφθη για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών (3) ηµερών αντί ωριαίου µισθώµατος ως εξής: 
• Για  jcb, 40,00 € (µε Φ.Π.Α) 
• Για φορτωτή µε ιπποδύναµη από 100 hp έως 120 hp, 50,00 € (µε Φ.Π.Α) 

 

         

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
194/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ........... 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


