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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός Σεπτεµβρίου 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’ αριθµ. 413/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 22-9-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
413/2014
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ.
28/22-9-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθµ. Πρωτ.:24256/1-10-2014

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασµού (κ.κ. ∆ηµητρακοπούλου,
Γιαννουλάκη)
Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 13.00' π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 22781/18-9-2014
έγγραφη πρόσκληση της 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) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

κανείς

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος
4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
6) Ψηµµένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
7) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος
8) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
9) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9, 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 απαλλαγή υπολόγων και έγκριση
απόδοσης λογαριασµού (κ.κ. ∆ηµητρακοπούλου, Γιαννουλάκη) και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. 311/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε διάθεση
πίστωσης για εξόφληση οφειλής στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ για το έργο “Παραλλαγή δικτύου στον
οικισµό ΜΑΥΡΙΚΑ” και ορισµός υπολόγων για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής.
Ειδικότερα µε την ανωτέρω απόφαση ορίστηκε ως υπόλογος η υπάλληλος
∆ηµητρακοπούλου Μαρία.
2.Την υπ' αριθµ. 325/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε διάθεση
πίστωσης για εξόφληση οφειλής στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ για το έργο “Χορήγηση µιας νέας
παροχής ισχύος 25KVA (Νο 25) σε στέγαστρο µε αρ. Παροχής 41601515-01 που
βρίσκεται στη Μυρίνη” και ορισµός υπόλόγου για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής.
Ειδικότερα µε την ανωτέρω απόφαση ορίστηκε ως υπόλογος η υπάλληλος Γιαννουλάκη
Γεωργία.
3.Την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Καρδίτσας κ. Κορκόντζελου Κων/νου, η οποία έχει ως εξής:
“Με την υπ' αριθµ. 311/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διατέθηκε πίστωση
ποσού 13.906,27 €, για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ του έργου “Παραλλαγή δικτύου στον
οικισµό ΜΑΥΡΙΚΑ”. Με την υπ' αριθ. 351/2014 Απόφαση του ∆Σ ορίστηκε ως υπόλογος η
υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας ∆ηµητρακοπούλου Μαρία και µε ηµεροµηνία
απόδοσης λογαριασµού την 05.10.2014.
Εκδόθηκε το Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής 453/Β/2014 το οποίο και εγκρίθηκε από
την Επίστροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατόπιν των ανωτέρω κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 1304/Β/20.08.2014 της
∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και το Γραµµάτιο Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο
2609831/19.08.2014.
Με την υπ' αριθµ. 325/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, διατέθηκε πίστωση
22.049,30 €, για πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ µε αιτιολογία “Χορήγηση µιας νέας παροχής
ισχύος 25KVA (Νο 25) σε στέγαστρο µε αρ. Παροχής 41601515-01 που βρίσκεται στη
Μυρίνη” ορίζοντας υπόλογο την υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας Γιαννουλάκη Γεωργία
και µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 14-9-2014 η οποία παρατάθηκε κατόπιν
αιτήµατός της έως 14-10-2014 και εγκρίθηκλε µε την 392/2014 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Εκδόθηκε το ΧΕΠ προπληρωµής 440/Β/2014 το οποίο εγκρίθηκε από την επίτροπο.
Κατόπιν κατατέθηκαν ως δικαιολογητικά το Τ.Π.Υ. 1152/Β/7-8-2014 της ∆Ε∆∆ΗΕ και
γραµµάτιο είσπραξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Νο 10480036525/7-82014 ποσού 22.049,30 €.”
4.Την πρόταση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 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

αποφάσισε οµόφωνα
1. Απαλλάσσει τους κάτωθι υπολόγους, υπαλλήλους του ∆ήµου Καρδίτσας από κάθε
ευθύνη για τη διαχείριση των Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για τους λόγους
που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας
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α) ∆ηµητρακοπούλου Μαρία για το έργο “Παραλλαγή δικτύου στον οικισµό ΜΑΥΡΙΚΑ”
β) Γιαννουλάκη Γεωργία για το έργο “Χορήγηση µιας νέας παροχής ισχύος 25KVA (Νο 25)
σε στέγαστρο µε αρ. Παροχής 41601515-01 που βρίσκεται στη Μυρίνη”
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
413/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

