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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 140
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
10/29-3-2013
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Απριλίου του έτους 2013
και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
140/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 29-3-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

αριθ. πρωτ. 8887/11-4-2013
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Αποδοχή δωρεάς έργων Ζωγραφικής της Εικαστικής οµάδας “Τεχνοθύρα”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και
ώρα 9:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 7306/22-3-2013 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) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος

2) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 5, 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε αποδοχή δωρεάς έργων
Ζωγραφικής της Εικαστικής οµάδας “Τεχνοθύρα” και αφού έλαβε υπόψη:
1.Το αριθµ. πρωτ. 6147/8-3-2013 έγγραφο της εικαστικής οµάδας “Τεχνοθύρα” το οποίο
έχει ως εξής:
“Η εικαστική οµάδα Τεχνοθύρα σε µια προσπάθεια εµπλουτισµού των έργων της
Πινακοθήκης Καρδίτσας µε την κατάθεση ενός ίχνους προσφοράς προς την κατεύθυνση
του καλλιτεχνικού οράµατος του σηµαντικού ζωγράφου και δασκάλου µας Θ. Πάντου στα
εικαστικά πράγµατα της πόλης, προτείνει τη δωρεά των κάτωθι έργων, τα οποία
αποτελούν προϊόν οµαδικής εργασίας, χωρίς προσωπικές υπογραφές σε µια προσπάθεια
τα πολλά “εγώ” να γίνουν ένα.
∆ιαστάσεις έργων: 3 έργα: 3µ επί 4 µ και 2 έργα: 3µ επί 2µ.
Οι δωρητές επιθυµούν ως υπόµνηση της δωρεάς, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος να
συνεκτεθούν σε µια αναδροµική έκθεση, αντιπροσωπευτικά έργα των δραστηριοτήτων της
οµάδας.
Όλα τα παραπάνω θα συνοµολογηθούν σε κάθε πρόσφορο θεσµικό τρόπο µεταξύ
δωρητών και ∆ήµου Καρδίτσας”.
2.Την εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, Αντιδηµάρχου Στ.
Παπαγεωργίου, ο οποίος
ανέφερε ότι η εικαστική οµάδα “Τεχνοθύρα” , η οποία
αποτελείται από τους κ.κ. Βάλλα ∆ηµήτρη, ∆ουµανά Λουκρητία, Ιωάννου Ευαγγελία,
Κοτρώτσιο Άκη, Καιµενοπούλου Χρύσα, Κουνέλη Γιάννη, Κουκόσια Αλέκα, Κυρίτση
Φωτεινή, Νικολάου Κωνσταντίνο, Σχiζοδήµου Πηνελόπη και Τσόγκα Αριστοτέλη,
µας
πρότεινε την δωρεά 5 έργων ζωγραφικής ( ∆ιαστάσεις έργων: 3 έργα: 3µ επί 4 µ και 2
έργα: 3µ επί 2µ.) τα οποία αποτελούν προϊόν οµαδικής εργασίας. Τα παραπάνω έργα
εκτέθηκαν στην οµαδική έκθεση στο Κουρσούµ Τζαµί των Τρικάλων τον Νοέµβριο του
2007.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. η παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η
Οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και
δωρεών.
Προτείνω την αποδοχή των πέντε (5) πινάκων ζωγραφικής της Εικαστικής οµάδας
“Τεχνοθύρα” διαστάσεων: 3 έργα: 3µ επί 4 µ και 2 έργα: 3µ επί 2µ.
3. Τις διατάξεις της περ. η, παρ. 1 του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή πέντε (5) πινάκων ζωγραφικής ,διαστάσεων 3 έργα: 3µ επί 4 µ και
2 έργα: 3µ επί 2µ , της εικαστικής οµάδας “Τεχνοθύρα” µε την επιθυµία να συνεκτεθούν
σε µια αναδροµική έκθεση αντιπροσωπευτικά έργα των δραστηριοτήτων της οµάδας.
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
140/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

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

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

