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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.
30/2012 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
30/2012
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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια τροφίµων για τη σίτιση των τσιγγάνων της
περιοχής «ΜΑΥΡΙΚΑ».
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

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.
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ' αριθ. 26/2012 απόφασή της
οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του 4ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που αφορά
στην ψήφιση πίστωσης για τη σίτιση των τσιγγάνων περιοχής «ΜΑΥΡΙΚΑ» του ∆ήµου.
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την ψήφιση
πίστωσης για τη σίτιση των τσιγγάνων περιοχής «ΜΑΥΡΙΚΑ» του ∆ήµου και αφού έλαβε
υπόψη:
•

Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Σταύρου
που έχει ως εξής: Στις 08-02-2012 τα ξηµερώµατα πραγµατοποιήθηκε επιχείρηση
εκκένωσης τµήµατος
του οικισµού των Τσιγγάνων στη θέση «Μαύρικας» που
κινδύνευε να πληµµυρίσει από την υπερχείλιση του ποταµού Καράµπαλη. Στην
επιχείρηση έλαβαν µέρος ο ∆ήµος Καρδίτσας σε συνεργασία µε την Περιφερειακή
Ενότητα, την Αστυνοµική ∆/νση και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας. Οι
παρεµβάσεις του ∆ήµου Καρδίτσας και της ∆ΕΥΑΚ σε αγωγούς και τάφρους,
απέτρεψαν τα χειρότερα, όµως οι µεγάλες ποσότητες νερού που «κατέβασε» ο
παρακείµενος ποταµός «Καράµπαλης», είχαν ως συνέπεια να υπερχειλίσει και να
πληµµυρίσουν εκτάσεις εντός του οικισµού, κοντά σε κατοικίες. Για την αποφυγή
χειρότερων καταστάσεων, αποφασίστηκε προληπτικά η εκκένωση ορισµένων
κατοικιών και η µεταφορά των ενοίκων τους µε το λεωφορείο του ∆ήµου στο
Κλειστό Γυµναστήριο, όπου παρέµειναν προσωρινά, ενώ λήφθηκε µέριµνα και για
την σίτισή τους. Εισηγούµαι την ψήφιση πίστωσης ύψους 3.000,00 € προκειµένου
να καλυφθούν τα έξοδα σίτισης των τσιγγάνων για το χρονικό διάστηµα που θα
βρίσκονται µακριά από τα σπίτια τους και θα φιλοξενούνται στο κλειστό
Γυµναστήριο. Σε περίπτωση που το πρόβληµα εκλείψει σύντοµα και οι άνθρωποι
επιστρέψουν στα σπίτια τους δεν θα πραγµατοποιηθεί η σίτισή τους από το ∆ήµο.

•
•

Το άρθρο 72 του Ν. 3463/2010
Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2012
Αποφάσισε

οµόφωνα

Ψηφίζει πίστωση 3.000 € σε βάρος του
Κ.Α.: 70.05-6624.0001 µε τίτλο «Έξοδα
λειτουργίας συσιτίων» του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012.
Η δαπάνη να πραγµατοποιηθεί µόνο εάν η παραµονή των τσιγγάνων στο Κλειστό
Γυµναστήριο ξεπεράσει τη µία ηµέρα. Σε περίπτωση που το πρόβληµα εκλείψει σύντοµα
και οι άνθρωποι επιστρέψουν στα σπίτια τους δεν θα πραγµατοποιηθεί η σίτισή τους από
το ∆ήµο.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
30/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

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

