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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µήνα Μαρτίου του έτους 2014 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. 82/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 25/2/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
4/25-2-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 6296/6-3-2014

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Υποβολή αιτήµατος στη Συνεταιριστική Τράπεζα για τη χορήγηση εγγυητικών
επιστολών καλής εκτέλεσης προς τη ∆Η.Κ.Ε.Κ για το πρόγραµµα “Κέντρα στήριξης
Ροµά και ευπαθών οµάδων”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και
ώρα 6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 4682/21-2-2014 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

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Κωτούλας Φίλιππος

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Σούφλα Ουρανία

2) Μαρκινός Αθανάσιος

3) Αρβανιτάκου Σοφία

17) Τσιούκης Λάµπρος

3) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

18) Χλαπάνας Ηλίας

4) Τσίπρας Εµµανουήλ

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

19) Βερίλλης ∆οµήνικος

5) Αρχοντής ∆ηµήτριος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

20) Καρκαλέτση Θεοδώρα

7) Καραγιάννης Νικόλαος

21) Ντελής Ιωάννης

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

23) Σουφλάκος Βασίλειος

10) Μουζιούρας Νικόλαος

24) Γιοβάνης Γεώργιος

11) Μπατζιάκας Βασίλειος

25) Μακροστέργιος Αθανάσιος

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος

26) Παπαδηµητρίου Φώτιος

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα

27) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Παπαγεωργίου Σταύρος

28) Χάρµπας Θωµάς

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 28), 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.
--------------------------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε υποβολή αιτήµατος στη
Συνεταιριστική Τράπεζα για τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης προς τη
∆Η.Κ.Ε.Κ για το πρόγραµµα “Κέντρα στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων” και αφού έλαβε
υπόψη:
1. Την υπ'αριθµ. 15/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.Κ σχετικά µε
την χορήγηση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 26.880,00 € από τη
Συνεταιριστική Τράπεζα στο ∆ήµο Καρδίτσας υπέρ της (∆Η.Κ.Ε.Κ) για τη δράση “Κέντρα
στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων” στα πλαίσια της υπ΄αριθµ. 1955/4-9-2012
πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης
2. Την εισήγηση του προέδρου της ∆Η.Κ.Ε.Κ, αντιδηµάρχου Χαρ. Παπαδηµητρίου οποία
έχει ως εξής:
“Λόγω του ότι αδυνατεί η Επιχείρηση οικονοµικά να προβεί στη σύµβαση λογαριασµού
προς την Συνεταιριστική Τράπεζα για εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 26.880,00
€ για
για την υπογραφή σύµβασης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας
(∆Η.Κ.Ε.Κ) µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε για τη δράση
“Κέντρα στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων” στα πλαίσια της υπ΄αριθµ. 1955/4-9-2012
πρόσκλησης, θα πρέπει να αιτηθεί η ∆Η.Κ.Ε.Κ προς τον ∆ήµο για την έκδοση της ανωτέρω
εγγυητικής επιστολής.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 - 270 του Ν. 3463/2006.
4. Τις τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις των δηµοτικών συµβούλων
5. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι
δηµοτικοί
σύµβουλοι
κ.κ
Αγραφιώτου,
Αναστασίου,
Αρβανιτάκου,
Γούλας,
Ευαγγελακόπουλος, Ζορµπάς, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Μουζιούρας, Μπατζιάκας,
Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου Χαρ.,Σούφλα, Τσιούκης, Χλαπάνας
και Παπαδηµητρίου Φωτ., ενώ λευκό ψήφισαν οι κ.κ Βερίλλης, Καρκαλέτση, Ντελής,
Σουφλάκος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Τσαντήλας και Χάρµπας.
6. 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 υποβολή αιτήµατος από το ∆ήµο Καρδίτσας για την χορήγηση από τη Συνεταιριστική
Τράπεζα Καρδίτσας µιας (1) εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ύψους είκοσι έξι
χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα ευρώ (26.880,00 €) προκειµένου η ∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ) να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στην Ελληνική Εταιρία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε) στα πλαίσια της υλοποίησης της
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δράσης “Κέντρα στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων” στα πλαίσια της υπ΄αριθµ. 1955/4-92012 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου χρόνου, ήτοι µέχρι την
επιστροφή της από την Ε.Ε.Τ.Α.Α
2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καρδίτσας Κωνσταντίνο Χρυσοστ. Παπαλό:
Α. Να υπογράψει τις σχετικές αιτήσεις - συµβάσεις για την έκδοση εγγυητικής επιστολής
υπό τους όρους που θα συνοµολογήσει κατά την κρίση του και
Β. Να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω
Λευκό ψήφισαν οι κ.κ Βερίλλης, Καρκαλέτση, Ντελής, Σουφλάκος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος,
Τσαντήλας και Χάρµπας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο δηµ.
σύµβουλος κ. Καραγιάννης, λόγω απουσίας του από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 82/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

