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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µηνός Αυγούστου του έτους
2012 και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
352/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 26-07-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
352/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
18ο / 26-07-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ.:19724/14-8-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Απευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ” και ψήφιση της σχετικής
πίστωσης.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
10:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 18297/20-07-2012 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)Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό µέλος

2)Κωτούλας Φίλιππος , Τακτικό Μέλος

3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος

3)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
6) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος
8)
9)
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε απευθείας
ανάθεση κατασκευής του έργου “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ” και ψήφιση της σχετικής πίστωσης και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ’ αριθ. 656/2011 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό
Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2012 στο οποίο περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο
πλακόστρωση αύλειου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Τ.Κ Πορτίτσας , προϋπολογιζόµενης
δαπάνης 6.500,00 ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους 2012 του
∆ήµου.
2.Την από 5-7-2012 τεχνική περιγραφή η οποία συντάχθηκε από τον Αλ. Λάππα Ηλ/γοΠολ/κο Μηχανικό Τ.Ε του ∆ήµου Καρδίτσας , από την οποία προκύπτει ότι ο
προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.500,00 € µε ΦΠΑ (εργασίες
5.284,55 € και Φ.Π.Α 23% 1.215,45€) και οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου
προέρχονται από τον ΟΣΚ (6.500,00 €).
3.Την περίπτ. ε, της παρ. 2 του άρθρου 9 του Π.∆. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή
γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ»,
στην οποία ορίζεται ότι αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται
κάθε φορά µε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων που εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.
1418/84, η εκτέλεση του έργου µπορεί να γίνει µε απευθείας ανάθεση. Στην ειδική αυτή
περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση
λαµβάνεται, προκειµένου για δήµους από την Οικονοµική Επιτροπή. Για την εφαρµογή
της διάταξης αυτής, απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό, είτε κατά την
κατάρτιση είτε κατά την τροποποίησή του εξειδικευµένη πίστωση, που κατονοµάζεται
ρητά στον προϋπολογισµό. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο
ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου.
4.Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 28 του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
5.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008 «αναδιοργάνωση της
δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών»
6.Το υπ’ αριθ. πρωτ. 21437/2011 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Α.Η.∆.
7.Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε. που έχει ως ακολούθως: “Πρόκειται για
κατασκευή πλακόστρωσης από ακανόνιστες χονδρόπλακες πάνω σε επιφάνεια από
οπλισµένο σκυρόδεµα σε πάχος 0,10 εκ.”.
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8.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
9.Την υπ’ αριθ. 478/2-1-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Αποφάσισε

οµόφωνα

1. Ψηφίζει πίστωση 6.500,00 € ( ΟΣΚ) σε βάρος του ΚΑ 30-7336.0018 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012 για την αντιµετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης
του έργου “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ” .
2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του προαναφερόµενου έργου στην επιχείρηση Γ.
Μυλωνάς & ΣΙΑ Ε.Ε (αριθµός ΜΕΕΠ 26745) έναντι του ποσού των 6.500,00 € µε το
ΦΠΑ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28-3-86 απόφασης του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως τροποποιήθηκε µε την ∆17α/7/96/Φ.Ν. 294/92 όµοια.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
352/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 14-8-2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

