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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
552/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
35/29-11-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους
2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 552/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 29-11-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Αριθµ.Πρωτ.:32725/03-12-2013
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ

Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού (∆ηµ. Γεωργαντζάς).

Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και
ώρα 10:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 32310/28-11-2013
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 έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος

2) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

4) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

6)

Αν και κλήθηκαν νόµιµα
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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Α. Η Οικονοµική Επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα
παρακάτω:
1. Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την 14η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε απαλλαγή υπολόγου και έγκριση
απόδοσης λογαριασµού (∆ηµ. Γεωργαντζάς)
Στην αρχή της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, αφού ανέφερε
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, α) για το 1ο θέµα, προκειµένου να γίνει άµεση
τακτοποίηση των δανείων της ∆Η.Κ.Ε.Κ και της πρώην ∆Η.Α.Μ.Ε.Κ, στα οποία ο ∆ήµος
Καρδίτσας είναι εγγυητής και β) για το 2ο θέµα, διότι η απαλλαγή των υπολόγων πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί µέχρι 30 Νοεµβρίου, ήτοι ένα µήνα πριν τη λήξη του οικονοµικού έτους
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, αφού άκουσαν τον κ. Αντιπρόεδρο
αποφάσισαν οµόφωνα
Θεωρούν τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα και εγκρίνουν τη συζήτηση των δύο (2)
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης
Β. Στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή εισήλθε στη συζήτηση του δεύτερου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού
(∆ηµ. Γεωργαντζάς) και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ' αριθµ. 347/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε ψήφιση
πίστωσης για χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25 KVA (Νο 2) στην περιοχή του βοηθητικού
γηπέδου Σταυρού.
2. Την υπ'αριθµ. 480/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ορισµού ως
υπολόγου του υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας Γεωργαντζά ∆ηµήτριου.
3. Την εισήγηση της αν. προϊσταµένης τµήµατος Λογιστηρίου Αικ. Τσιλίκα η οποία έχει ως
εξής:
“Με την υπ'αριθµ. 347/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση
ποσού793,18 € για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε µε αιτιολογία “Χορήγηση νέας παροχής
ισχύος 25 KVA (Νο 2) στην περιοχή του βοηθητικού γηπέδου Σταυρού µε αρ. Παρ.
41601275-01” ορίζοντας υπόλογο µε την 480/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής τον
υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Γεωργαντζά ∆ηµήτριο και µε ηµεροµηνία απόδοσης
λογαριασµού την 30-11-2013.
Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 318/Β/2013, το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο.
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ 688/Β5/25-11-2013 της ∆Ε∆∆ΗΕ και
γραµµάτιο είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας Νο 5295334/25-11-2013, ποσού 793,18€
4. Την πρόταση του αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. ∆ηµ. Ντούρλια για
απαλλαγή του υπολόγου από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση του Χ.Ε.Π
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 32 Β.∆ 17.5/15-6-1959
6. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
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Αποφάσισε

οµόφωνα

1. Θεωρεί ότι έγινε ορθή οικονοµική διαχείριση και εγκρίνει το εκδοθέν στο όνοµα του
υπολόγου ∆ηµήτριου Γεωργαντζά , Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής υπ'αριθµ.
318/Β/2013
2. Απαλλάσσει τον υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας ∆ηµήτριο Γεωργαντζά από
κάθε ευθύνη

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
552/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

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

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

