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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆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 5η του µήνα ∆εκεµβρίου 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. 613/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 2-12-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 613 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
23/2-12-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

        Αρ. Πρωτ.:30784/3-12-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Καθορισµός τρόπου ανάθεσης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης 
“Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου Καρδίτσας” µε κωδικό MIS 376496, των υποέργων ΙΙΙ: 
“∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο πρώην 1ο Λύκειο Καρδίτσας (∆ηµαρχείο) 
και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού” κ' V: “∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας 
στο 3ο κ' 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο του ∆ήµου Καρδίτσας και έκδοση ενεργειακού 
πιστοποιητικού”. 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 2α του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 28963/28-11-2014 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) Τάντος Μιχαήλ               Αραµπατζής ∆ηµήτριος 

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τίκας Τριαντάφυλλος        

3) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  19) Ψηµµένος Κωνσταντίνος          Αν και κλήθηκε νόµιµα 

4) Γεννάδιος Ιωάννης  20) Παπαλός Κωνσταντίνος         

5) Γιαννέλος Κλεοµένης  21) Γούλας Σωτήριος  

6) Γούλας Γεώργιος  22) Μαρκινός Αθανάσιος  

7) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  23) Παπαγεωργίου Σταύρος   

8) Καπράνας Απόστολος  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Κολοκύθα Άλκηστις  25) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κουρκούνας Βασίλειος  26) Βαρελάς Βάιος  

11) Λέκκας Αλέξανδρος  27) Αµπαντζή Μαρία  

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης  28) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μπακαλάκου Σωτηρία  29) Λέµας Ευάγγελος  

14) Ντελής Ιωάννης  30) Χατζής Ηλίας  

15) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  31) Κρανιάς Βασίλειος  



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:7ΙΡ8ΩΕΗ-1Λ2    

 

16) Σβάρνας Ιωάννης  32) Σχορετσανίτης Ηλίας  

 

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 καθορισµός 
τρόπου ανάθεσης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης “Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου 
Καρδίτσας” µε κωδικό MIS 376496, των υποέργων ΙΙΙ: “∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας 
στο πρώην 1ο Λύκειο Καρδίτσας (∆ηµαρχείο) και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού” κ' V: 
“∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 3ο και 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο συγκρότηµα του ∆ήµου 
Καρδίτσας και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού” και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Παρθένη Λαµπρινής, η οποία έχει 
ως εξής: 
“Προκειµένου να έχουµε ετοιµότητα για την υποβολή προτάσεων στην επερχόµενη 
Προγραµµατική Περίοδο (2014- 2020), µετά από έρευνα της υπηρεσίας και λαµβάνοντας 
υπόψη την παλαιότητα των κτιρίων και την αναγκαιότητά τους για ενεργειακή αναβάθµιση, 
επιλέχθηκε για το υποέργο ΙΙΙ, το πρώην 1ο Λύκειο Καρδίτσας (∆ηµαρχείο), επί των οδών 
Μυρµιδόνων, ∆. Τερτίπη και Γαριβάλδη, το οποίο τακτοποιήθηκε µε την υπ' αριθµ. 2737898 
∆ήλωση στον Νόµο Ν 4178/2014. 
Για το υποέργο V επιλέχθηκε το 3ο και 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας. 
Σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 5810/ΙΠ/25.11.2014 έγγραφο της ΜΟ∆ Α.Ε., εγκρίθηκε η 
επικαιροποίηση του φυσικού αντικειµένου της πράξης µε κωδικό 376496 και τίτλο “Τεχνική 
Βοήθεια ∆ήµου Καρδίτσας”. 
Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, µε καταληκτική ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης 
την 31/12/2014, και λόγω της µη δυνατότητας έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών 
επιθεώρησης από µηχανικούς της υπηρεσίας προτείνεται 

� απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε απόφαση ∆ηµάρχου του υποέργου 
ΙΙΙ “∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο πρώην 1ο Λύκειο Καρδίτσας (∆ηµαρχείο) 
και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού”, για τη σύνταξη σχεδίου Ενεργειακής 
Αναβάθµισης και εξοικονόµησης ενέργειας στο πρώην 1ο Λύκειο Καρδίτσας 
(∆ηµαρχείο) και 

� απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε απόφαση ∆ηµάρχου του υποέργου 
V “∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 3ο και 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο του ∆ήµου 
Καρδίτσας και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού”, για την Σύνταξη σχεδίου 
Ενεργειακής Αναβάθµισης και εξοικονόµηση ενέργειας σε υφιστάµενο σχολικό κτήριο 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Καρδίτσας.” 

 

    2.Την υπ' αριθµ. 1433/16-05-2012 απόφαση ένταξης της πράξης. 
 

  3.Το υπ' αριθµ.314/20.11.2014 έγγραφο προς την ΜΟ∆ Α.Ε. για έγκριση της 2ης 
επικαιροποίησης Φυσικού Αντικειµένου της Πράξης. 

 

  4.Το υπ' αριθµ.315/20.11.2014 έγγραφο προς τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου 
Καρδίτσας. 

 

   5.Το υπ' αριθµ. 28340/24.11.2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καρδίτσας. 
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     6.Το υπ' αριθµ. 5810/ΙΠ/δµ/25.11.2014 έγγραφο της ΜΟ∆ Α.Ε. 
 

7.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ του καθορισµού τρόπου ανάθεσης 
παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης “Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου Καρδίτσας” ψήφισαν 
όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι πλην του κ. Κρανιά ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 
 

8.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 
 

1.Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε απόφαση ∆ηµάρχου του υποέργου ΙΙΙ 
“∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο πρώην 1ο Λύκειο Καρδίτσας (∆ηµαρχείο) και έκδοση 
ενεργειακού πιστοποιητικού”, για τη σύνταξη σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθµισης και 
εξοικονόµηση ενέργειας στο πρώην 1ο Λύκειο Καρδίτσας (∆ηµαρχείο). 

 
2.Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε απόφαση ∆ηµάρχου του υποέργου V “∆ράσεις 

εξοικονόµησης ενέργειας στο 3ο και 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο του ∆ήµου Καρδίτσας και έκδοση 
ενεργειακού πιστοποιητικού”, για την Σύνταξη σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθµισης και 
εξοικονόµηση ενέργειας σε υφιστάµενο σχολικό κτήριο της ∆ηµοτικής Ενότητας Καρδίτσας.” 

 
 Μειοψήφισε ο κ. Κρανιάς. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 613/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ 

 

 


