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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 10η του μήνα Απριλίου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος
∆ήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 134/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 2/4/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
7/2-4-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αριθμ.Πρωτ.:9560/19-4-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Σύσταση επιτροπής παραλαβής υλικών Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το έτος
2012.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και ώρα
7:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7593/23-3-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας, κατόπιν αναβολής της προγραμματισθείσας
για 29-3-2012 συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

18)Τσιούκης Λάμπρος

1) Αναστασίου Απόστολος

2) Αρβανιτάκου Σοφία

19)Βερίλλης ∆ομήνικος

2)Χλαπάνας Ηλίας

3) Γούλας Σωτήριος

20)Γεννάδιος Ιωάννης

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21)Καρκαλέτση Θεοδώρα

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22)Ντελής Ιωάννης

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23)Ντούρλιας ∆ημήτριος

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Σουφλάκος Βασίλειος

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

25)Τέγος Χρήστος

9) Κωτούλας Φίλιππος

26)Γιοβάνης Γεώργιος

10)Μαρκινός Αθανάσιος

27)Μακροστέργιος Αθανάσιος

11)Μουζιούρας Νικόλαος

28)Τσίπρας Εμμανουήλ

12)Μπατζιάκας Βασίλειος

29)Αρχοντής ∆ημήτριος

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος

30)Τσαντήλας Βασίλειος

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα

31)Χάρμπας Θωμάς

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 31), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,
σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β4Ω2ΩΕΗ-ΙΒΖ
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με ορισμό μελών
για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το οικ.
έτος 2012 και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την γραπτή εισήγηση του υπαλλήλου του κ. Κατσαούνου Ιωάννη, υπαλλήλου του ∆ήμου
Καρδίτσας και ∆ιαχειριστή- γραμματέα του κληροδοτήματος, η οποία έχει ως εξής:
«Πρόκειται για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών για το Κληροδότημα
Βαλταδώρου, η οποία θα αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του ∆ήμου Καρδίτσας.
Να σημειωθεί ότι την γραμματειακή υποστήριξη του Κληροδοτήματος ασκεί μόνο ένας
υπάλληλος.
Το θέμα εισηγείται για συζήτηση προκειμένου οι δαπάνες που γίνονται για αγορά υλικών
εκτός από τα συνοδευτικά του εντάλματος πληρωμής να έχουν και την παραλαβή μιας
τριμελούς επιτροπής, όπως ορίζεται στον (ΕΚΠΟΤΑ ΑΡ 28).
Για την επιτροπή παραλαβής προτείνονται οι
Παπακυρίτσης Ιωάννης ως Πρόεδρος της επιτροπής
Κατσαούνος Ιωάννης τωρινός διαχειριστής- γραμματέας του Κληροδοτήματος
Γιαννακοπούλου ∆έσποινα τέως διαχειρίστρια- γραμματέας του κληροδοτήματος
Η επιτροπή θα διενεργήσει τις παραλαβές μέχρι τέλος του έτους 2012
Για την επιτροπή προτάθηκαν υπάλληλοι που έχουν μακρά εμπειρία στις προμήθειες και
έχουν λόγω θέσεως άμεση συνάφεια με τις παραλαβές του κληροδοτήματος
Καλείται το ∆.Σ να ορίσει την επιτροπή παραλαβής υλικών κληροδοτήματος Βαλταδώρου για
το έτος 2012»
2. Την προφορική εισήγηση του κ. Προέδρου ο οποίος πρότεινε τον ορισμό των ∆ημοτικών
Υπαλλήλων Παπακυρίτση Ιωάννη, Κατσαούνου Ιωάννη και Γιαννακοπούλου ∆έσποινας ως
μέλη για τη συγκρότηση της επιτροπής του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το έτος 2012.

3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων οι οποίες έχουν καταγραφεί στα
πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε ομόφωνα
Τον ορισμό τριών ∆ημοτικών Υπαλλήλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής του
Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το έτος 2012, ήτοι:
1. Παπακυρίτσης Ιωάννης, κλάδου ΠΕ10
2. Κατσαούνος Ιωάννης, κλάδου ΠΕ1
3. Γιαννακοπούλου ∆έσποινα, κλάδου ∆Ε1
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Παπακυρίτσης Ιωάννης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχε ο ∆ημοτικός
Σύμβουλος κ. Τσαντήλας Βασίλειος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 134/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

