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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός  Ιανουαρίου 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. 566/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 6-12-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
566/2013  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

36/ 6-12-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

  Αριθ. Πρωτ.: 767/13-1-2014 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης “Γεωλογική µελέτη υδροµάστευσης 

πηγής  Π11 (Θέση “Γαλάζια Σάρα – Τρανή Λαγκάδα”) του οικισµού Γιαννουσέικα της 
Τ.Κ καροπλεσίου της ∆.Ε Ιτάµου ∆ήµου Καρδίτσας” µε δωρεά και χωρίς οικονοµικό 

αντάλλαγµα προς το ∆ήµο Καρδίτσας   
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µηνός ∆εκεµβρίου  του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και 

ώρα 09:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 32535/2-12-2013 

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) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

4) Μπουραζάνης Αθανάσιος Αναπλ. Μέλος  4) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

5) Γιοβάνης Γεώργιος Αναπλ. Μέλος  5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

  6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 
             

 Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  
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παρόντες ήταν οι 5, 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. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της 
µελέτης “Γεωλογική µελέτη υδροµάστευσης πηγής  Π11 (Θέση “Γαλάζια Σάρα – Τρανή 
Λαγκάδα”) του οικισµού Γιαννουσέικα της Τ.Κ καροπλεσίου της ∆.Ε Ιτάµου ∆ήµου 
Καρδίτσας” µε δωρεά και χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα προς το ∆ήµο Καρδίτσας και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Το υπ'αριθ. πρωτ. 32937/5-12-2013 έγγραφο του ιδιώτη µελετητή Κων/νου 
Παλαιοχωρίτη, µε το οποίο γνωστοποιείται η βούλησή του να εκπονήσει τη µελέτη 
«Γεωλογική µελέτη υδροµάστευσης πηγής Π11 (Θέση «Γαλάζια Σάρα – Τρανή Λαγκάδα») 
του οικισµού Γιαννουσέϊκα της Τ.Κ. Καροπλεσίου της ∆.Ε. Ιτάµου ∆ήµου Καρδίτσας» ως 
δωρεά και χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα.  
 
2. Την εισήγηση του ∆/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών Β. Ελευθερίου, η οποία έχει ως εξής: 

Με το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005 (Προσθ. νέου άρθρου 2Α µε την παρ. 1 του 
αρθ. 29 του Ν. 4014/2011) προβλέπεται ότι «Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του 
οργάνου διοίκησης άλλης αρµόδιας αρχής, µπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση µελέτης ή 
µέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, προς 
το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγµα εκ µέρους του δωρεοδόχου σε φορείς του 
δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, 
υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η µελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα 
διενεργηθεί η επίβλεψη εκ µέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και 
έγκριση της µελέτης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του.». 

Σε εφαρµογή του παραπάνω άρθρου ο µελετητής κ. Κωνσταντίνος Παλαιοχωρίτης, 
Γεωλόγος, γνωστοποίησε εγγράφως, µε το µε αρ. πρωτ. 32937/5-12-2013 έγγραφό του, 
τη βούλησή του να εκπονήσει τη µελέτη «Γεωλογική µελέτη υδροµάστευσης πηγής Π11 
(Θέση «Γαλάζια Σάρα – Τρανή Λαγκάδα») του οικισµού Γιαννουσέϊκα της Τ.Κ. 
Καροπλεσίου της ∆.Ε. Ιτάµου ∆ήµου Καρδίτσας» ως δωρεά και χωρίς οικονοµικό 
αντάλλαγµα.  

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν. 4030/2011 «1. Οι µελέτες του 
άρθρου 2Α του ν. 3316/2005 έχουν ως προς όλες τις έννοµες συνέπειες την ίδια ισχύ µε 
τις µελέτες που εκπονούνται µε βάση τις κείµενες διατάξεις για τους σκοπούς της ένταξης 
των υπό µελέτη έργων σε όλα τα επιδοτούµενα και µη ή επιχορηγούµενα και µη 
προγράµµατα του ∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ, προγράµµατα δηµοσίων 
επενδύσεων) και µπορούν να χρησιµοποιούνται αντ’ αυτών, όπου απαιτείται τέτοια µελέτη 
του ν. 3316/2005». 

Με βάση τα παραπάνω εισηγούµαστε την αποδοχή ανάθεσης εκπόνησης της 
µελέτης «Γεωλογική µελέτη υδροµάστευσης πηγής Π11 (Θέση «Γαλάζια Σάρα – Τρανή 
Λαγκάδα») του οικισµού Γιαννουσέϊκα της Τ.Κ. Καροπλεσίου της ∆.Ε. Ιτάµου ∆ήµου 
Καρδίτσας» στο Γεωλόγο κ. Κωνσταντίνο Παλαιοχωρίτη, κάτοχο του µε αρ. µητρώου 
17578 Μελετητικού Πτυχίου στην Κατηγορία 20 Τάξη Β, µε δωρεά και χωρίς οικονοµικό 
αντάλλαγµα από το ∆ήµο Καρδίτσας. 

Η εκπόνηση της µελέτης θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα: 
Στο Ν. 3316/2005 
Στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  
Στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου 
Στο Π.∆. 696/1974 
Στην Υ.Α. 6019/1986 (ΥΠΕΧΩ∆Ε) 
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Στις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές µελετών. 
Ο χρόνος υλοποίησης της µελέτης ορίζεται σε ένα µήνα. 
Η µελέτη θα επιβλεφθεί από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, θα εγκριθεί 

και θα παραληφθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3316/2005 και Ν. 3463/2006. 
 

3. Την πρόταση του κ. προέδρου για αποδοχή της εισήγησης της υπηρεσίας  
 
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 
    
5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 
                                          Αποφάσισε   οµόφωνα   
 
1. Αποδέχεται τη δωρεά του ιδιώτη µελετητή Κων/νου Παλαιοχωρίτη, ήτοι την εκπόνηση  
(κατόπιν ανάθεσης) της µελέτης «Γεωλογική µελέτη υδροµάστευσης πηγής Π11 (Θέση 
«Γαλάζια Σάρα – Τρανή Λαγκάδα») του οικισµού Γιαννουσέϊκα της Τ.Κ. Καροπλεσίου της 
∆.Ε. Ιτάµου ∆ήµου Καρδίτσας», προς το ∆ήµο Καρδίτσας χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα.  
 
2. Αναθέτει στον Κωνσταντίνο Παλαιοχωρίτη, Γεωλόγο, κάτοχο του µε αριθµό µητρώου 
17578 Μελετητικού Πτυχίου στην Κατηγορία 20, Τάξη Β, την εκπόνηση της µελέτης 
«Γεωλογική µελέτη υδροµάστευσης πηγής Π11 (Θέση «Γαλάζια Σάρα – Τρανή Λαγκάδα») 
του οικισµού Γιαννουσέϊκα της Τ.Κ. Καροπλεσίου της ∆.Ε. Ιτάµου ∆ήµου Καρδίτσας» µε 
τις εξής προϋποθέσεις: 

 α) Η εκπόνηση της µελέτης θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα: 
Στο Ν. 3316/2005 
Στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  
Στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου 
Στο Π.∆. 696/1974 
Στην Υ.Α. 6019/1986 (ΥΠΕΧΩ∆Ε) 
Στις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές µελετών. 
 
β) Ο χρόνος υλοποίησης της µελέτης ορίζεται σε ένα µήνα. 

γ) Η µελέτη θα επιβλεφθεί από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, θα εγκριθεί και 
θα παραληφθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3316/2005 και Ν. 3463/2006. 

 

    

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
566/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 


