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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014
και ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 507/2014
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16-10-2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν αποδεικτικό από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 543
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
19/16-10-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 25429 /17-10-2014

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Ορισµός υπαλλήλου για την γραµµατειακή και διαχειριστική υποστήριξη του
Κληροδοτήµατος Α.& Θ. Βαλταδώρου για το οικονοµικό έτος 2014 και εφεξής.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή
και ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 24750/10-10-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα
µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε
σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Ελένη

17) Σβάρνας Ιωάννης

2) Αντωνίου Σωτήριος

18) Τάντος Μιχαήλ

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος

19) Τίκας Τριαντάφυλλος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Παπαλός Κωνσταντίνος

6) Γιαννέλος Κλεοµένης

22) Γούλας Σωτήριος

7) Γούλας Γεώργιος

23) Μαρκινός Αθανάσιος

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία

24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

9) Καπράνας Απόστολος

25) Τσιούκης Λάµπρος

10) Κολοκύθα Άλκηστις

26) Βαρελάς Βάιος

11) Κουρκούνας Βασίλειος

27) Αµπαντζή Μαρία

12) Λέκκας Αλέξανδρος

28) Λάππας Σπυρίδων

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης

29) Λέµµας Ευάγγελος

14) Μπακαλάκου Σωτηρία

30) Χατζής Ηλίας

15) Ντελής Ιωάννης

31) Κρανιάς Βασίλειος

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος

32) Σχορετσανίτης Ηλίας

1) Παπαγεωργίου Σταύρος

Αν και κλήθηκε νόµιµα
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.
---------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε ορισµό
υπαλλήλου για την γραµµατειακή και διαχειριστική υποστήριξη του Κληροδοτήµατος Α.&
Θ. Βαλταδώρου για το οικονοµικό έτος 2014 και εφεξής και αφού έλαβε υπόψη:
1. Τη γραπτή εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Κατσαούνου Ιωάννη, γραµµατέα του
Κληροδοτήµατος Α.& Θ. Βαλταδώρου έως σήµερα , η οποία έχει ως εξής:
“Προκειµένου να µπορεί να γίνεται η κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού του
Κληροδοτήµατος θα πρέπει το σώµα να ορίσει τον υπάλληλο που θα κάνει τις καταθέσεις και
τις αναλήψεις. Η απαίτηση για την ενέργεια αυτή είναι της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ζήτησε
να οριστεί εκ νέου ο διαχειριστής του τραπεζικού λογαριασµού του Κληροδοτήµατος. Έως
σήµερα και για τα τελευταία 7 έτη τον λογαριασµό κινούσε ο υπάλληλος Κατσαούνος
Ιωάννης. Αυτή τη χρονική στιγµή θα πρέπει να γίνουν πληρωµές προµηθευτών
κοινόχρηστων, εφορίας. Επίσης ο υπάλληλος που θα αναλάβει την γραµµατειακή και
διαχειριστική υποστήριξη του κληροδοτήµατος θα ενεργεί για την διεκπεραίωση των πάσης
φύσεων υποθέσεων του Κληροδοτήµατος.
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ∆.Σ.
Να ορίσει τον υπάλληλο – γραµµατέα που θα ενεργεί όλες τις διαχειριστικές ενέργειες για
την οµαλή λειτουργία του κληροδοτήµατος”.
2. Την αριθ. 1080665/1464/Α0006 διυπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του
Υπουργείου Οικονοµικών και Οικονοµίας στο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας σε
θέµατα εποπτείας ιδρυµάτων και κληροδοτηµάτων.
3. Τις τοποθετήσεις , απόψεις και αντιρρήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες έχουν
καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης.
4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του ορισµού υπαλλήλου για την
γραµµατειακή και διαχειριστική υποστήριξη του Κληροδοτήµατος Α.& Θ. Βαλταδώρου για
το οικονοµικό έτος 2014 και εφεξής ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι πλην
του κ. Κρανιά, ο οποίος ψήφισε λευκό
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες, αν κάποιο
µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη
συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Τον ορισµό του υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Ιωάννη Κατσαούνου κλάδου ΠΕ
∆ιοικητικού ως υπεύθυνου υπαλλήλου για τη γραµµατειακή και διαχειριστική υποστήριξη,
καθώς και για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών που αφορούν το κληροδότηµα Α.& Θ.
Βαλταδώρου για το έτος 2014 και εφεξής .
Λευκό ψήφισε ο κ. Κρανιάς
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 543 /2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

