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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013
και ώρα 9.00 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. 1/2014 Απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού
στις 14/1/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
1/14-1-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 1531/21-1-2014

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση προµελέτης και υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου της πράξης «∆ράσεις
εξοικονόµησης ενέργειας στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας», προϋπολογισµού
180.000 €, στον Κωδικό Πρόσκλησης 1.18, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία
Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές-Αντιµετώπιση Κλιµατικής
Αλλαγής-Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας», Κατηγορία Πράξης «∆ράσεις για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΥΠΕΚΑ.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και
ώρα 13:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 883/14-1-2014 έγγραφη
πρόσκληση της 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) Αγραφιώτου Ελένη

14) Βερίλλης ∆οµήνικος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

15) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Γούλας Σωτήριος

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

16) Καρκαλέτση Θεοδώρα

3) Κατσιαβάρας Θωµάς

4) Ζορµπάς Ιωάννης

17) Ντελής Ιωάννης

4) Κωτούλας Φίλιππος

5) Καραγιάννης Νικόλαος

18) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

5) Μουζιούρας Νικόλαος

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

19) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Νασιάκου Αλεξάνδρα

7) Μαρκινός Αθανάσιος

20) Γιοβάνης Γεώργιος

7) Χλαπάνας Ηλίας

8) Μπατζιάκας Βασίλειος

21) Αρχοντής ∆ηµήτριος

8) Τσίπρας Εµµανουήλ

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος

22) Τσαντήλας Βασίλειος

9) Μακροστέργιος Αθανάσιος

10) Παπαγεωργίου Σταύρος

23) Χάρµπας Θωµάς

10) Παπαδηµητρίου Φώτιος

11) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
12) Σούφλα Ουρανία
13) Τσιούκης Λάµπρος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 23), 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. Παπαλού Κωνσταντίνου. Προεδρεύοντος του αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Ιωάννη Ντελή, λόγω απουσίας της προέδρου κ. Αλεξάνδρας Νασιάκου.
--------------------------------------

Α. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε εκτάκτως προκειµένου να συζητήσει και να λάβει
απόφαση επί του θέµατος που έθεσε το Τµήµα Προγραµµατισµού του ∆ήµου Καρδίτσας και
αφορά έγκριση προµελέτης και υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου της πράξης «∆ράσεις
εξοικονόµησης ενέργειας στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας», προϋπολογισµού 180.000 €,
στον Κωδικό Πρόσκλησης 1.18, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού
Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές-Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής-Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας», Κατηγορία Πράξης «∆ράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την
ορθολογική διαχείριση της ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» ΥΠΕΚΑ.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης ο προεδρεύων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ιω.
Ντελής ανέφερε ότι το θέµα συζητείται εκτάκτως, διότι το ποσό που θα διατεθεί από το
αρµόδιο υπουργείο για αντίστοιχες δράσεις είναι περιορισµένο και οι προτάσεις που θα
υποβληθούν θα αξιολογηθούν -εκτός των άλλων- και κατά χρονολογική σειρά υποβολής
τους. Ως εκ τούτου η λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κρίνεται αναγκαίο να
ληφθεί το συντοµότερο δυνατόν. Κάλεσε δε το Σώµα να αποφανθεί για το κατεπείγον ή µη
του θέµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 εδ. 3 Ν. 3463/2006
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε τον κ. αντιπρόεδρο και είδε τις σχετικές διατάξεις
αποφάσισε οµόφωνα
Θεωρεί τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα και εγκρίνει τη συζήτηση του µοναδικού θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης
Β. Στη συνέχεια ο προεδρεύων έδωσε το λόγο στην αν. προϊσταµένη τµήµατος
Προγραµµατισµού κ. Λ. Παρθένη, η οποία εισηγήθηκε το θέµα ως εξής:
Το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο που βρίσκεται στην οδό Αλλαµανή 60 είναι ένα διώροφο κτίριο το
πρώτο τµήµα του οποίου κατασκευάστηκε πριν από το 1955 και το δεύτερο το 1977, µε
βάση τα κατασκευαστικά δεδοµένα της εποχής, δηλαδή µε µονά τζάµια, κουφώµατα απλά
και χωρίς θερµοµόνωση.
Ο ∆ήµος Καρδίτσας έχει προβεί στη σύνταξη προµελέτης για την ενεργειακή αναβάθµιση του
Σχολείου από την ενεργειακή κατηγορία Ε κατά µία κατηγορία, στο πλαίσιο της πρόσκλησης
του θέµατος.
Για να επιτευχθεί αυτή η αναβάθµιση θα κατασκευαστεί πλήρες κέλυφος εξωτερικής
θερµοµόνωσης µε επιχρίσµατα, χρωµατισµούς και λοιπές απαιτούµενες εργασίες,
αντικατάσταση κουφωµάτων µε νέα θερµοµονωτικά, τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων
ασφαλείας και σύστηµα θέρµανσης µε λέβητα και καυστήρα φυσικού αερίου.
Το κόστος υλοποίησης της ανωτέρω πράξης προϋπολογίζεται σε 180.000€
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε:
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•

την έγκριση της προµελέτης της πράξης «∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2ο
∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας»

•

την υποβολή του συνηµµένου Τεχνικού ∆ελτίου

Ακολούθως ο προεδρεύων έδωσε το λόγο στους επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων, οι
οποίοι εξέφρασαν τη σύµφωνη γνώµη τους µε την εισήγηση της υπηρεσίας.
Μετά το τέλος των τοποθετήσεων και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο
αποφάσισε οµόφωνα
Την έγκριση της προµελέτης, καθώς και την υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου της πράξης
«∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας» προϋπολογισµού
180.000 €, στον Κωδικό Πρόσκλησης 1.18, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία
Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές-Αντιµετώπιση Κλιµατικής ΑλλαγήςΑνανεώσιµες Πηγές Ενέργειας», Κατηγορία Πράξης «∆ράσεις για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΥΠΕΚΑ.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 1/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

