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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014
και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ.
127/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 26-3-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
127/2014
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
9/26-3-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 8687/28-3-2014

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
∆ωρεά της κ. Στ. ∆όντα και την ανανέωση του συµβολαίου ασφάλισής της.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
9:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 7560/17-3-2014 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) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 6, 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 δωρεά της κ. Στ. ∆όντα και την
ανανέωση του συµβολαίου ασφάλισής της και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου κ. Στ. Παπαγεωργίου, ο οποίος στην αρχή αναφέρθηκε
στο ιστορικό της δωρεάς ∆όντα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι ήδη από τον Νοέµβριο 2013 έχει
τεθεί σε ισχύ το νέο ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε αριθµό 1045420 µε τις προβλεπόµενες σ'
αυτό παροχές, για το οποίο ήδη η κ. ∆όντα έχει παράσχει τη σύµφωνη γνώµη της. Σύµφωνα
µε αυτό, προβλέπεται και η εξαγορά βάσης ισόβιας από το συνδεδεµένο νοσοκοµειακό
πρόγραµµα, ποσό το οποίο ανέρχεται σε 4.000,00 € περίπου (ο υπολογισµός του ακριβούς
ποσού θα γίνει µε την υποβολή της αίτησης εξαγοράς). Για το σκοπό αυτό απαιτείται η λήψη
απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την οποία -πέραν της έγκρισης των παραπάνω
ενεργειών- θα εξουσιοδοτηθεί εκπρόσωπος του ∆ήµου Καρδίτσας για την υπογραφή των
σχετικών εγγράφων µε την ασφαλιστική εταιρεία. Τονίζεται ότι το οικονοµικό όφελος του
∆ήµου Καρδίτσας από την όλη ενέργεια – χωρίς κατά τα άλλα να αλλάζει το ασφαλιστικό
συµβόλαιο – θα είναι της τάξης των 6.000,00 € περίπου ετησίως.
2. Την υποβληθείσα πρόταση ασφάλισης υγείας της εταιρείας ING (Orange Cross)
3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής
αποφάσισε οµόφωνα
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
1. Να εγκρίνει το νέο ασφαλιστήριο συµβόλαιο της εταιρείας ING (Orange Cross) µε αριθµό
1045420 µε τις προβλεπόµενες σ' αυτό παροχές µε δικαιούχο τη δωρήτρια του ∆ήµου
Καρδίτσας κ. Στυλιανή ∆όντα. Σύµφωνα µε αυτό, προβλέπεται και η εξαγορά βάσης ισόβιας
από το συνδεδεµένο νοσοκοµειακό πρόγραµµα, ποσό το οποίο ανέρχεται σε 4.000,00 €
περίπου (ο υπολογισµός του ακριβούς ποσού θα γίνει µε την υποβολή της αίτησης εξαγοράς)
και
2. Να εξουσιοδοτήσει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καρδίτσας για την υπογραφή των σχετικών
εγγράφων για την εξαγορά βάσης ισόβιας από το συνδεδεµένο νοσοκοµειακό πρόγραµµα της
εταιρείας ING (Orange Cross) και γενικότερα για την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού µε
το ασφαλιστήριο συµβόλαιο της κ. Στυλιανής ∆όντα.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
127/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

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

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

