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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015
και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο
μέρος
του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
146/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 18-5-2015.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
146/2015
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
14/18-5-2015
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την είσπραξη
οφειλόμενου ποσού
Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μηνός Μαϊου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα
9.30' π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 9917/14-5-2015 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 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 Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος
4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
6) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος
7) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
8) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Εισηγούμενη η κ. πρόεδρος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την είσπραξη οφειλόμενου ποσού ανέφερε:
“Δυνάμει των υπ΄αριθμ. 60/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. Πρωτοκ. 416/24621/22-3-2011 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και της υπ΄αριθμ. 25/2011
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, η οποία εγκρίθηκε με την
υπ΄αριθμ. Πρωτοκ. 586/32078/9-5-2011 απόφαση της εν λόγω Αποκεντρωμένης
Διοίκησης υπογράφτηκε στη συνέχεια την 23-3-2011 μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων
του Δήμου Καρδίτσας και του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα σύμβαση διαδημοτικής
συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010 “Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα
Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). Με τη σύμβαση αυτή ο Δήμος Καρδίτσας ανέλαβε με
δικά του απορριμματοφόρα αυτοκίνητα και δικό του προσωπικό την αποκομιδή των
απορριμμάτων από όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και τη
μεταφορά τους στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που βρίσκεται στο Δήμο
Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως τη λήξη της προηγούμενης
δημοτικής περιόδου, ήτοι την 31-8-2014. Η αμοιβή του Δήμου Καρδίτσας για την
αποκομιδή αυτή συμφωνήθηκε στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (120.000 €)
ετησίως, καταβαλλόμενη σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των δέκα χιλιάδων Ευρώ
(10.000€) εκάστη, στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα.
Σε εκτέλεση αυτής της σύμβασης ο Δήμος Καρδίτσας με δικό του προσωπικό και
μηχανολογικό εξοπλισμό προέβη στην αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Λίμνης
Πλαστήρα από 1-1-2011 μέχρι και 30-6-2014 εκπληρώνοντας στο ακέραιο όλες τις
αναληφθείσες συμβατικές του υποχρεώσεις.
Όμως ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα κατέβαλε για το έτος 2011 τη συμφωνηθείσα αμοιβή
μέχρι και το μήνα Οκτώβριο του έτους 2011 κατόπιν έκδοσης της υπ'αριθμ. 458/2011
Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και με διάφορες
δικαιολογίες δεν ανταποκρίθηκε στη συμβατική του υποχρέωση για καταβολή της
συμφωνηθείσας αμοιβής του Δήμου Καρδίτσας του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, με
αποτέλεσμα να μας οφείλει για το χρονικό αυτό διάστημα του ενός μήνα το ποσό των
δέκα χιλιάδων (10.000,00 €), το οποίο έπρεπε να μας καταβάλει στο τέλος αυτού του
μήνα, ήτοι την 30-11-2011.
Στη συνέχεια η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον παριστάμενο
δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής κ. Χρ. Καλιά για να
γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 εδ. 1 του Ν. 3852/2010.
Ο κ. Καλιάς πρότεινε την υποβολή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου αίτησης έκδοσης
διαταγής πληρωμής σε βάρος του οφειλέτη Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με βάση τα
αναφερθέντα στην εισήγηση της κ. προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ.
ιγ΄του Ν. 3852/2010.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβαν υπόψη:
• Την εισήγηση της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
• Την προφορική γνωμοδότηση - πρόταση του δικηγόρου του Δήμου Καρδίτσας με σχέση
έμμισθης εντολής
Αποφάσισαν

ομόφωνα

Την υποβολή εκ μέρους του Δήμου Καρδίτσας ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Νομού Καρδίτσας για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την καταβολή του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) που ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα οφείλει στο Δήμο Καρδίτσας από την προαναφερθείσα αιτία.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
146/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

