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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µήνα Απριλίου του έτους 2014
και ώρα 15.00 µ.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. 251/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 15/4/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 251
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
8/15-4-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθµ.Πρωτ.: 11185/30-4-2014

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Αποδοχή όρων ένταξης του έργου “Αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆.Ε Καρδίτσας,
Κάµπου, Μητρόπολης & Ιτάµου”, εξουσιοδότησης του κ. ∆ηµάρχου για την υπογραφή
σύµβασης υλοποίησης και έκδοση εγγυητικής επιστολής
Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. Τρίτη και
ώρα 13.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9971/11-4-2014 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) Αναστασίου Απόστολος

14) Σούφλα Ουρανία

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Γούλας Σωτήριος

15) Τσιούκης Λάµπρος

2) Αρβανιτάκου Σοφία

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

16) Γεννάδιος Ιωάννης

3) Κωτούλας Φίλιππος

4) Ζορµπάς Ιωάννης

17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

4) Μαρκινός Αθανάσιος

5) Καραγιάννης Νικόλαος

18) Σουφλάκος Βασίλειος

5) Χλαπάνας Ηλίας

6) Κατσιαβάρας Θωµάς

19) Τσίπρας Εµµανουήλ

6) Βερίλλης ∆οµήνικος

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

20) Γιοβάνης Γεώργιος

7) Καρκαλέτση Θεοδώρα

8) Μουζιούρας Νικόλαος

21) Μακροστέργιος Αθανάσιος

8) Ντελής Ιωάννης

9) Μπατζιάκας Βασίλειος

22) Αρχοντής ∆ηµήτριος

9) Παπαδηµητρίου Φώτιος

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος

23) Τσαντήλας Βασίλειος

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα

24) Χάρµπας Θωµάς

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

12) Παπαγεωργίου Σταύρος
13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
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Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ'αριθµ. 194/2014 απόφασή του οµόφωνα ενέκρινε τη
συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε αποδοχή όρων ένταξης του
έργου “Αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆.Ε Καρδίτσας, Κάµπου, Μητρόπολης & Ιτάµου”,
εξουσιοδότησης του κ. ∆ηµάρχου για την υπογραφή σύµβασης υλοποίησης και έκδοση
εγγυητικής επιστολής και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ'αριθµ. 348/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκαν:
α. Η παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ», συνολικού
προϋπολογισµού 368.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α).
β. Η διενέργεια ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο ν. 3669/2008.
γ. Η υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆.Ε.
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ», προϋπολογισµού 368.000,00 € στα πλαίσια
της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΤ∆ ΑΝΚΑ Α.Ε. και στο µέτρο L321-2 του
ΑΞΟΝΑ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013»
2. Την υπ'αριθ. πρωτ. 7574/8-4-2014 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων περί ένταξης του έργου στο πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20072013», (Τοπικό πρόγραµµα προσέγγισης Leader), Μέτρο 41
3. Το σχέδιο σύµβασης µεταξύ της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία
Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε), η οποία αποτελεί Οµάδα Τοπικής ∆ράσης τοπικού προγράµµατος Leader
και του δικαιούχου ∆ήµου Καρδίτσας για την υλοποίηση του έργου
4. Την εισήγηση του ∆/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Ελευθερίου, ο οποίος αναφέρθηκε
αναλυτικά στο ιστορικό του θέµατος, καθώς και στις πραγµατοποιηθείσες ενέργειες µέχρι
την έκδοση της απόφασης ένταξης και πρότεινε:
α) Την αποδοχή όρων ένταξης του έργου
β) Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. ∆ήµαρχο για υπογραφή της σχετικής σύµβασης
µε την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε
γ) Την υποβολή αιτήµατος από το ∆ήµο Καρδίτσας για την χορήγηση από χρηµατοπιστωτικό
ίδρυµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων
αποφάσισε οµόφωνα
1. Αποδέχεται την ένταξη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ,
ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ» στο πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20072013», (Τοπικό πρόγραµµα προσέγγισης Leader), Μέτρο 41 µε φορέα εφαρµογής την
Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 368.000,00 € (µε ΦΠΑ) και
αναλύεται:
α) στην καθαρή αξία, η οποία ανέρχεται σε 299.186,99 € και αποτελείται:
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• από την κοινοτική συµµετοχή, η οποία καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ και ανέρχεται σε 284.227,64 €
• από την εθνική συµµετοχή, η οποία καλύπτεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και ανέρχεται σε 14.959,35 €
β) στον αναλογούντα Φ.Π.Α, ο οποίος ανέρχεται σε 68.813,01 €, δεν είναι επιλέξιµος προς
συγχρηµατοδότηση και θα καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους.
Η ίδια συµµετοχή του δικαιούχου ∆ήµου Καρδίτσας ανέρχεται σε µηδέν ευρώ (0,00 €)
2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καρδίτσας Κων/νο Χρυσοστ. Παπαλό για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης µε την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.
3. α) Εγκρίνει την υποβολή αιτήµατος από το ∆ήµο Καρδίτσας για την χορήγηση από
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα µιας (1) εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, συνολικού
ύψους 4.487,80 € προς την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ.Α
(ΑΝ.ΚΑ Α.Ε) στο πλαίσιο του προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»,
(Τοπικό πρόγραµµα προσέγγισης Leader), Μέτρο 41 για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ∆.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ»
Ο χρόνος ισχύος της Ε/Ε καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου (µέχρι την επιστροφή της από
την (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε)
β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καρδίτσας Κων/νο Χρυσοστ. Παπαλό για την έκδοση
εγγυητικής επιστολής υπό τους όρους που θα συνοµολογήσει κατά την κρίση του και
γενικώς για κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι κ.κ
Τσαντήλας, Γιοβάνης και Αρχοντής λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 251/2014
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

