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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ.
289/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 30-6-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
289/2014
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
21/30-6-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Αριθ. Πρωτ.: 17341/10-7-2014
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Αποδοχή δωρεάς αδρανών υλικών από την εταιρεία “Λατοµεία Καρδίτσας Α.Ε”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα
13:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 16263/26-6-2014
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) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

3) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

6)Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. 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 του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε αποδοχή
δωρεάς αδρανών υλικών από την Ανώνυµη Εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε” και
αφού έλαβε υπόψη:
1.Το αριθµ. πρωτ. 14898/11-6-2014 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών
Παπαγεωργίου Σταύρου προς τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε το οποίο έχει ως εξής:
“Παρακαλούµε όπως µας παραχωρήσετε δωρεάν πέραν των συµβατικών σας
υποχρεώσεων, επιπλέον 500 τόνους αδρανών υλικών, λόγω των αυξηµένων αναγκών και
των οικονοµικών δυσκολιών του ∆ήµου µας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την
κατανόησή σας και την υλοποίηση του αιτήµατός µας”
2. Το από 16-6-2014 έγγραφο της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ Α.Ε το οποίο έχει ως εξής:
“Σε απάντηση της από 11/6/2014 µε αριθµ. πρωτ. 14898 επιστολής σας και των
σχετικών µεταξύ µας συζητήσεων, σας δηλώνουµε , ότι η εταιρεία µας ανταποκρινόµενη
στο αίτηµά σας, συναινεί να αυξηθούν κατά το έτος 2014 επιπλέον 500 τόνοι αδρανών
υλικών, αντιλαµβανόµενοι τις ανάγκες όλων µας κατά την δύσκολη οικονοµική περίοδο
που διανύουµε”
3. Την πρόταση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου για αποδοχή
της δωρεάν παραχώρησης των επιπλέον 1.000 τόνων αδρανών υλικών από την Ανώνυµη
Εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε”.
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής
5.Την τοποθέτηση του µέλους της οικονοµικής επιτροπής Γιοβάνη Γεωργίου ο οποίος
εξέφρασε τη διαφωνία του και δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό .
6. Τις διατάξεις της περ. η, παρ. 1 του άρθρου 72 Ν. 3852/2010

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Αποδέχεται τη δωρεάν παραχώρηση ποσότητας 500 τόνων αδρανών υλικών από την
Ανώνυµη
Εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε., ήτοι 500 τόνων επιπλέον της
παραδιδοµένης ετήσιας ποσότητας µε βάση τη συµβατική υποχρέωση της εταιρείας προς
το ∆ήµο Καρδίτσας

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
289/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

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

