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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µηνός Απριλίου 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.
166/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 02-04-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
166/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
7ο / 2-4-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ:8578/3-4-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Ψήφιση πίστωσης για
δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων (PROSPERITY Μελέτες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.).
Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 11:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 8127/29-03-2012
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
2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
9) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε ψήφιση
πίστωσης που αφορά δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης της υπ΄αριθ. 67579/2011
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ’ αριθµόν 67579/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών η οποία εξεδόθη
µετά από εκδίκαση αίτησης της εταιρείας µε την επωνυµία PROSPERITY Μελέτες
Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα µε ΑΦΜ 999372324 κατά
του ∆ήµου Καρδίτσας.
2.Το γεγονός ότι σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης εξεδόθη Α' απόγραφο εκτελεστό
το οποίο κοινοποιήθηκε νόµιµα στο ∆ήµο Καρδίτσας .
3.Την υπ’ αριθ. 2564/06-02-2012 έκθεση επίδοσης.
4. Το υπ’ αριθµόν 238/2012 χρηµατικό ένταλµα πληρωµής του ∆ήµου Καρδίτσας
συνολικού ποσού 6.998,70 € το οποίο αντιπροσωπεύει το επιδικασθέν κεφάλαιο.
5. Την υπ’ αριθ. 23/2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
5.Την εισήγηση του κ. Προέδρου ο οποίος µεταξύ άλλων ανέφερε ότι πρόκειται για
ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης συνολικού ποσού 1.199,92 € το
οποίο αναλύεται ως εξής: :
α. Για νόµιµους τόκους υπερηµερίας από 20-08-2010
β. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 160 ευρώ
γ. Για σύνταξη επιταγής ποσό 100,00 ευρώ
δ. Για λήψη απογράφου
8,50 ευρώ
ε. Για επίδοση του απογράφου 50,00 ευρώ

881,42 ευρώ

6. To άρθρο 72 του ν. 3852/2010

Αποφάσισε

οµόφωνα

Την ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα και εκτέλεση της υπ΄ αριθ. 67579/2011
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών , η οποία εξεδόθη µετά από εκδίκαση αίτησης της
εταιρείας µε την επωνυµία PROSPERITY Μελέτες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.
που εδρεύει στην Αθήνα µε ΑΦΜ 999372324 κατά του ∆ήµου Καρδίτσας ,συνολικού
ποσού 1.199,92
€ ( το επιδικασθέν κεφάλαιο αποδόθηκε µε το υπ’ αριθ. 238/2012
χρηµατικό ένταλµα πληρωµής )και αναλυτικά :
α. Για νόµιµους τόκους υπερηµερίας από 20-08-2010
β. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 160 ευρώ
γ. Για σύνταξη επιταγής ποσό 100,00 ευρώ
δ. Για λήψη απογράφου
8,50 ευρώ
ε. Για επίδοση του απογράφου 50,00 ευρώ

881,42 ευρώ

σε βάρος του Κ.Α.: 00-6492.0001 µε τίτλο δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012.
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
166/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα -----------Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

