ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
475/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µηνός Νοεµβρίου 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.
475/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 24-10-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 29713/1-11-2013

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ελαστικών οχηµάτων του ∆ήµου Καρδίτσας
έτους 2013
Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
13:00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 29072/24-10-2013 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 έκτακτη 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

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

4) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
6) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
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.
--------------------------------------
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Α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι η συνεδρίαση είναι
έκτακτη, διότι εξαιτίας της έλλειψης ελαστικών έχουν ακινητοποιηθεί οχήµατα της
υπηρεσίας καθαριότητας µε κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και κάλεσε τα µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον του θέµατος
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, αφού άκουσαν τον Πρόεδρο,
αποφάσισαν οµόφωνα
Θεωρούν το θέµα “Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ελαστικών οχηµάτων του ∆ήµου
Καρδίτσας έτους 2013” ως κατεπείγον για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση
του Προέδρου και εγκρίνουν τη συζήτησή του

Β. Ακολούθως η Οικονοµική Επιτροπή εισήλθε στη συζήτηση του θέµατος και αφού έλαβε
υπόψη:
1. Την εισήγηση του αν. προϊσταµένου τµήµατος Προµηθειών Ιω. Κατσαούνου, ο οποίος
ανέφερε:
Πρόκειται για την απευθείας ανάθεση µέρους της προµήθειας ελαστικών έτους 2013, η
οποία αποφασίστηκε µε την 429/2013 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, στον
προµηθευτή ΜΠΑΡΚΑ ΧΡΗΣΤΟ (ΑΦΜ 100976731) µέχρι το ύψος των 14.998,62 €, διότι
είναι η µοναδική προσφορά για τα ελαστικά των οχηµάτων. Η ανάθεση θα ισχύσει µέχρι
τέλους του έτους 2013.
Προτείνουµε λοιπόν στην Οικονοµική Επιτροπή να ψηφίσει τις αντίστοιχες πιστώσεις
συνολικού ύψους 14.998,62 € σε βάρος του προϋπολογισµού του έτους 2013 ως
ακολούθως:

α/α

1

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

20-6672.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(ΑΦΜ 100976731)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

14.998,62 €

2. 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.
3. Την Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης µε αριθµό 466/5-3-2013
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον εισηγητή κ. Κατσαούνο Ιωάννη, έλαβε
υπόψη την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 429/2013, και όλα τα υπηρεσιακά
έγγραφα που συνοδεύουν την συγκεκριµένη ανάθεση

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ψηφίζει πίστωση για τη συγκεκριµένη προµήθεια σε βάρος του κωδικού του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013 ως ακολούθως:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
Κ.Α.
20-6672.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΡΑΣΕΩΝ
(ΑΦΜ 100976731)
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ )

ΒΛΞΧΩΕΗ-Φ2Λ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
14.998,62 €

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
475/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

