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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους
2012 και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
26/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 09-02-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
26/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
4ο / 09-02-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Αριθµ.Πρωτ.:2867/10-2-2012
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη
και ώρα 11:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 2506/03-02-2012
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)Νασιάκου Αλεξάνδρα, τακτικό µέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, τακτικό µέλος
3) Κωτούλας Φίλιππος, τακτικό µέλος
4) Γούλας Σωτήριος, τακτικό µέλος
5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος
7) Τσίπρας Εµµανουήλ, τακτικό µέλος
8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος
9) Ζορµπάς Ιωάννης , αναπληρωµατικό µέλος
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9, 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε
συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπόψη:

έγκριση

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου, ο οποίος ανέφερε: Πρόκειται κ. Σύµβουλοι για τα εξής
θέµατα:
Συζήτηση και λήψη
προκαταβολής .

απόφασης

σχετ ικά

µε

ορ ισµό

υπολόγου

πάγιας

Συζήτηση και λήψ η απόφασης σχετ ικά µε αίτηση του κ. Λάσδα Ν ικολάου του
Φωτ ίου.
Συζήτηση και λήψ η απόφασης σχετ ικά µε την ψήφ ιση πίστωσης για την
καταβολή κοινοχρ ήστων π αραρτήµατ ος του ∆ήµου .
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετ ικά µε ψήφ ιση πίστωσης για
προµήθεια τροφ ίµων για τη σίτ ιση τ ων τσιγγάνων περ ιοχής «ΜΑΥΡΙΚΑ»

τ ην

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετ ικά µε χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας
στο δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας µε σύµβαση έµµισθης εντολής κ. Καλιά Χρήστο να
παραστεί ενώπιον του Εφετείου Αθηνών την 14-02-2012 για την εκδίκαση υπόθεσης του
κληροδοτήµατος Βαλταδώρου.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετ ικά µε
έγκριση χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής στην υπάλληλο του ∆ήµου Μεσσιακάρ η Ευαγγελία για την
πληρωµή τέλους χρήσης – ταξινόµησης για δύο µηχανήµατα έργου και ψήφιση της
σχετικής πίστωσης πίστωσης .
Τα παραπάνω θέµατα κρίνεται απαραίτητο να συζητηθούν για τους εξής λόγους:
Το πρώτο, διότι υφίστανται δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν µε χρηµατικό
ένταλµα λόγω του ύψους τους ( µικρές) και λόγω της φύσης τους ( αν δεν πληρωθούν
άµεσα µαταιώνονται).
Το δεύτερο, διότι αφορά παράταση παραµονής παιδικού τρένου και καρουζέλ στην
κεντρική πλατεία για το µήνα που διανύουµε.
Το τρίτο , διότι αφορά την καταβολή των κοινοχρήστων που αναλογούν σε ολόκληρο το
δεύτερο όροφο του κτιρίου της οδού Σαρανταπόρου 140 όπου στεγάζονται οι τεχνικές
υπηρεσίες του ∆ήµου. Η µη έγκαιρη καταβολή συνεπάγεται διακοπή θέρµανσης.
Το τέταρτο διότι λόγω των πληµµυρικών φαινοµένων που παρατηρήθηκαν στην περιοχή
«ΜΑΥΡΙΚΑ» όπου κατοικούν τσιγγάνοι η δηµοτ ική αρχή προέβη στην
ολιγοήµερη µετεγκατάστασή τους στ ο κλειστό Γυµναστ ήριο του ∆ήµου. Για
το διάστ ηµα αυτό οφείλουµε να µερ ιµνήσουµε για τη σίτισή τους .
Το Πέµπτο διότι θεωρώ ότι ο ∆ήµος έχει ηθική υποχρέωση να στηρίξει ενώπιον του
Εφετείου Αθηνών την τότε δηµοτική Αρχή.
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Το έκτο για την άµεση εξόφληση των τελών ταξινόµησης των συγκεκριµένων οχηµάτων
έργου προκειµένου στη συνέχεια να γίνει η απόσυρσή τους λόγω παλαιότητας.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη συζήτηση έξι (6) εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων, τα οποία θεωρεί ως
κατεπείγοντα και είναι τα εξής:
Συζήτηση και λήψη
προκαταβολής .

απόφασης

σχετ ικά

µε

ορ ισµό

υπολόγου

πάγιας

Συζήτηση και λήψ η απόφασης σχετ ικά µε αίτηση του κ. Λάσδα Ν ικολάου του
Φωτ ίου.
Συζήτηση και λήψ η απόφασης σχετ ικά µε την ψήφ ιση πίστωσης για την
καταβολή κοινοχρ ήστων π αραρτήµατ ος του ∆ήµου .
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετ ικά µε ψήφ ιση πίστωσης για
προµήθεια τροφ ίµων για τη σίτ ιση τ ων τσιγγάνων περ ιοχής «ΜΑΥΡΙΚΑ»

τ ην

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετ ικά µε χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας
στο δικηγόρο του ∆ήµου Καρδίτσας µε σύµβαση έµµισθης εντολής κ. Καλιά Χρήστο να
παραστεί ενώπιον του Εφετείου Αθηνών την 14-02-2012 για την εκδίκαση υπόθεσης του
κληροδοτήµατος Βαλταδώρου.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετ ικά µε
έγκριση χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής στην υπάλληλο του ∆ήµου Μεσσιακάρ η Ευαγγελία για την
πληρωµή τέλους χρήσης – ταξινόµησης για δύο µηχανήµατα έργου και ψήφιση της
σχετικής πίστωσης.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
26/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 10-02-2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

