ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Νοεμβρίου του έτους
2017 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 373/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 01-11-2017
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
373/2017
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
47/01-11-2017
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ
Ορισμός υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την
εκτέλεση του έργου “Σύνδεση Βιοκλιματικού ΚΑΠΗ με το δίκτυο φυσικού αερίου”
Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα
12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 19125/27-10-2017
έγγραφη πρόσκληση του 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) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος

1) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος

2) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος

2) Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος

3) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος

αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος
5) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος
6) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος
7) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντες ήταν οι 7, 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.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με ορισμό υπολόγου για την έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την εκτέλεση του έργου “Σύνδεση
Βιοκλιματικού ΚΑΠΗ με το δίκτυο φυσικού αερίου” και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ'αριθμ. 392/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε
η ανάθεση στη Ε.Π.Α Θεσσαλίας Α.Ε του έργου “Σύνδεση Βιοκλιματικού ΚΑΠΗ με το
δίκτυο φυσικού αερίου”
2.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε
με την υπ'αριθμ. 565/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την
υπ'αριθμ. 2886/221454/2016/02-01-2017 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.
3.Την υπ'αριθμ. 360/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση της 13ης
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την οποία εγγράφηκε πίστωση ποσού 1.250,00
ευρώ
στον
Κ.Α
70.04-6279.0001
“Δαπάνες
θέρμανσης
(φυσικό
αέριο)
συμπεριλαμβανομένου και δαπανών σύνδεσης με το κτίριο ΚΑΠΗ Δήμου Καρδίτσας”
4.Την πρόταση του κ. προέδρου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και
ορισμό υπολόγου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα.
5.Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 172 Ν. 3463/2006, της παρ. 1 άρθρου 32 Β.Δ 17.5/156-1959 (ΦΕΚ 114/59, τ. Α') και του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσισε ομόφωνα
1.Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης για την πληρωμή
του έργου “Σύνδεση Βιοκλιματικού ΚΑΠΗ με το δίκτυο φυσικού αερίου”
2.Ορίζει ως υπόλογο τον υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας Τσιλίκα Χαράλαμπο, στο όνομα
του οποίου θα εκδοθεί ένα (1) Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής ποσού 1.224,99 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
3.Η ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού είναι η 30η Νοεμβρίου 2017 (30-11-2017)
4.Η έγκριση και διάθεση της πίστωσης έγινε με την αριθμ 341/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
373/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

