
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 4η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017
και  ώρα 14:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
252/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις  3-8-2017
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
252/2017 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
36/3-8-2017

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερή-

σιας διάταξης.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα

12.30'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα Καρδίτσας  και  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  12368/28-7-2017

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 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 Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος                         1) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος

2) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος                Αν και κλήθηκε νόμιμα 

3) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος

4) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος

5) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος

6) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος

7) Τσιρέπα Ευαγγελή

8) Λέμας Ευάγγελος
       

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

παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75

του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση  του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

                                                                ---------------------

      



 
       Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση

συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπόψη: 

     Α. Την εισήγηση του κ. προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι τίθενται προς συζήτηση τρία (3)
θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία θεωρούνται ως κατεπείγοντα και τα οποία
είναι τα εξής:

   1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων διαγωνισμού για την
ανάθεση εκπόνησης διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Πορτίτσας,
περιόδου 2017-2022
   2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων πλειοδοτικής δημο-
πρασίας δύο κενωθέντων περιπτέρων
   3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού I του διαγωνι-
σμού για την κατασκευή του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ»
        

    Το πρώτο θέμα κρίνεται απαραίτητο να συζητηθεί σήμερα διότι πρέπει  άμεσα να γίνει
ανάθεση της συγκεκριμένης διαχειριστικής μελέτης ενόψει των αναγκών που προκύπτουν
κατά τους επερχόμενους χειμερινούς μήνες. 

      Το δεύτερο θέμα θεωρείται ως κατεπείγον επειδή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από δημότες
για την άμεση εκμίσθωση των εν λόγω περιπτέρων.

      Το τρίτο θέμα πρέπει να συζητηθεί επειγόντως διότι η έγκριση του πρακτικού του εν λόγω
διαγωνισμού θα επιτρέψει την γρήγορη εξέλιξη των διαδικασιών που απαιτούνται για την
άμεση κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας της Δ.Ε. Μητρόπολης.
     

      Β. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 Ν. 3852/2010

      Γ. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
   
                                             αποφάσισε ομόφωνα 

        Εγκρίνει τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία θεωρεί ως
κατεπείγοντα για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και είναι τα
εξής:

   1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων διαγωνισμού για την
ανάθεση εκπόνησης διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ Πορτίτσας,
περιόδου 2017-2022
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων πλειοδοτικής δημοπρα-
σίας δύο κενωθέντων περιπτέρων
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού  I του διαγωνι-
σμού για την κατασκευή του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ»
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
252/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ



 

                                                   


