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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Οκτωβρίου του έτους
2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 452/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 22-10-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
452/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
28/22-10-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθµ.Πρωτ. 29522 / 30 -10-2023

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου”∆ιαµόρφωση χώρων αναψυχής
στις Τ.Κ. Μακρυχωρίου και Τ.Κ. Μυρίνης του ∆ήµου Καρδίτσας”.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
13:00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 28482/18-10-2013 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) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

3) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 6, 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.
--------------------------------------
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε Ψήφιση πίστωσης για την
κατασκευή του έργου”∆ιαµόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ. Μακρυχωρίου και
Τ.Κ. Μυρίνης του ∆ήµου Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του ∆/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών Β. Ελευθερίου, ο οποίος ανέφερε ότι το
έργο είναι προϋπολογισµού 200.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α) και θα
εκτελεσθεί µε ανοικτό διαγωνισµό. Οι πιστώσεις για την εκτέλεσή του προέρχονται από
το πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και είναι εγγεγραµµένο στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου στον Κ.Α. 30-7322.0010 (2η αναµόρφωση). Για την εκτέλεση
του έργου πρέπει να ψηφίσουµε την ανάλογη πίστωση.
2.Την αριθµ. 244/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας
σχετικά µε έγκριση µελέτης του έργου «∆ιαµόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ.
Μακρυχωρίου και Τ.Κ. Μυρίνης του ∆ήµου Καρδίτσας» και υποβολή Τ.∆.Ε. για ένταξη του
έργου στη 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο
του τοπικού προγράµµατος προσέγγισης Leader στο υποµέτρο 323 δράση L 323-1.
3.Την υπ' αριθ. 164/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας ,
µε την οποία εγκρίθηκε α) η παραλαβή της επικαιροποιηµένης (µε τα νέα τιµολόγια)
µελέτης του έργου “∆ιαµόρφωση χώρων αναψυχής στις ΤΚ Μακρυχωρίου και ΤΚ Μυρίνης
του ∆ήµου Καρδίτσας” προϋπολογισµού 200.000,00 € και β) η αποδοχή της υπ' αριθ.
πρωτ. 3541/14-2-2013 απόφαση ένταξης έργων της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α στο πρόγραµµα
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» για το έργο “∆ιαµόρφωση χώρων
αναψυχής στις ΤΚ Μακρυχωρίου και ΤΚ Μυρίνης του ∆ήµου Καρδίτσας” µε κωδικό ΟΠΣΑΑ
179507.Η ίδια συµµετοχή του ∆ήµου Καρδίτσας επί του προϋπολογισµού των 200.000,00
€ ανέρχεται σε ΜΗ∆ΕΝ ευρώ.
4.Την υπ' αριθ. 368/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,
σύµφωνα µε την οποία η εκτέλεση του έργου “∆ιαµόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ
Μακρυχωρίου και Τ.Κ. Μυρίνης του ∆ήµου Καρδίτσας” θα διεξαχθεί µε δηµόσιο ανοιχτό
µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.
5. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013, ο οποίος
ψηφίστηκε µε την υπ’αριθµ. 6/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε
µε την υπ’αριθµ. 282/20218/7-2-2013 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση για την ανωτέρω
αιτία.
6. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ’ αριθµ. 483/28-3-2013
7. To άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
8. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.

αποφάσισε οµόφωνα
Ψηφίζει πίστωση ποσού 200.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ”∆ιαµόρφωση
χώρων αναψυχής στις Τ.Κ. Μακρυχωρίου και Τ.Κ. Μυρίνης του ∆ήµου
Καρδίτσας” σε βάρος του Κ.Α 30-7322.0010 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου
Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013.
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
452/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

