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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
565/2012

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους
2012 και ώρα 13:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 565/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 24-12-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
34ο/24-12-2012
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Αρ. Πρωτ.:29711/27-12-2012
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση δαπανών 2ης πάγιας προκαταβολής του κ. ∆ηµάρχου.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 09:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 29330/12012-2012
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)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

2)Αρχοντής ∆ηµήτριος, 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)
9)
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 7, 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 έγκριση
δαπανών 2ης πάγιας προκαταβολής του κ. ∆ηµάρχου και αφού έλαβε υπόψη:
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι µε την αριθµ.27/2012 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής συστάθηκε η πάγια προκαταβολή του κ. ∆ηµάρχου ποσού
6.000,00 € και ορίσθηκε υπόλογος ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Ιωάννης Παπακυρίτσης.
Με το αριθµ. Β 17/13-2-2012 Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής καταβλήθηκε το
παραπάνω ποσό στον υπόλογο.
Σύµφωνα µε την εισήγηση του υπολόγου µε την πάγια προκαταβολή
αντιµετωπίσθηκαν οι παρακάτω δαπάνες:
1. 413,28€ για πληρωµή προµήθειας τόνερ εκτυπωτών.
2. 100 € για πληρωµή επισκευής υπολογιστών ΚΕΠ .
3. 49,63 € για πληρωµή αναµνηστικών κυπέλων πρωταθλήµατος τάβλι στο
Παλαιοκκλήσι
4. 135,60€ για πληρωµή στεφανιών εκδηλώσεων Νοµαρχιακού επιπέδου
5. 187,03
€ για πληρωµή προµήθειας ραφιών (ντέξιον) για το αρχείο πολεοδοµίας.
6. 123 € για πληρωµή µηχανών ανίχνευσης πλαστών χαρτονοµισµάτων.
7. 125,67€ για πληρωµή αναµνηστικού στην επίσκεψη υπουργού Κακλαµάνη στην
πόλη µας
8. 4865,93 € για πληρωµή γραµµατοσήµων του ∆ήµου.

Εισηγούµαι την ψήφιση των παραπάνω πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α.
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής µετά από διαλογική συζήτηση

Αποφάσισαν οµόφωνα

Εγκρίνουν την πάγια προκαταβολή µε αριθµό Β 17/13-2-2012 χρηµατικό ένταλµα
προπληρωµής και ψηφίζουν τις παρακάτω πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2012 ως εξής:
Σε βάρος του ΚΑ 10-6654.000 ψηφίζει πίστωση 413,28€ για πληρωµή προµήθειας τονερ
εκτυπωτών.
Σε βάρος του ΚΑ 70,03-6265,0000 ψηφίζει πίστωση 100 € για πληρωµή επισκευής
υπολογιστών ΚΕΠ .
Σε βάρος του ΚΑ 00-6433,0001 ψηφίζει πίστωση 49,63 € για πληρωµή αναµνηστικών
κυπέλων πρωταθλήµατος τάβλι στο Παλιοκκλήσι..
Σε βάρος του ΚΑ 00-6433,0001 ψηφίζει πίστωση 135,60€ για πληρωµή στεφανιών
εκδηλώσεων Νοµαρχιακού επιπέδου.
Σε βάρος του ΚΑ 10-7133,0001 ψηφίζει πίστωση 187,03 € για πληρωµή προµήθειας
ραφιών (ντέξιον) για το αρχείο πολεοδοµίας.
Σε βάρος του ΚΑ 10-7133,0002 ψηφίζει πίστωση 123 € για πληρωµή µηχανών
ανίχνευσης πλαστών χαρτονοµισµάτων.
Σε βάρος του ΚΑ 00-6433,0001 ψηφίζει πίστωση 125,67€ για πληρωµή αναµνηστικού
στην επίσκεψη υπουργού Κακλαµάνη στην πόλη µας.
Σε βάρος του ΚΑ 00-6221,0001
γραµµατοσήµων του ∆ήµου.

ψηφίζει
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
565/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα .............
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

