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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 2α του µήνα Μαϊου 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. 253/2014
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 253
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.: 11361/2-5-2014

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Απευθείας ανάθεση στη ∆Ε∆∆ΗΕ της εκτέλεσης του έργου “Χορήγηση µιας νέας
παροχής ισχύος 25 kVA (Νο 2) σε στέγαστρο µε αριθµό παροχής 41601515-01 που
βρίσκεται στη διεύθυνση Μυρίνη”
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 απευθείας ανάθεση στη ∆Ε∆∆ΗΕ
της εκτέλεσης του έργου “Χορήγηση µιας νέας παροχής ισχύος 25 kVA (Νο 2) σε στέγαστρο
µε αριθµό παροχής 41601515-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Μυρίνη” και αφού έλαβε
υπόψη:
1. Το υπ'αριθ. πρωτ. Φ.485/Ι-50969/9-4-2014 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε
2. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε
µε την υπ'αριθµ. 703/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµ.
140/8075/30-1-2014 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας
3. Την 5η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους
2014, η οποία ψηφίστηκε µε την υπ'αριθµ. 195/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
στην οποία έχει εγγραφεί ο Κ.Α 20-7325.0004 µε αιτιολογία «Νέα παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατος από τη ∆ΕΗ για την ηλεκτροδότηση στεγάστρου σε δηµοτική έκταση στην Τ.Κ.
Μυρίνης» µε το ποσό των 23.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
4. Την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα κατασκευής
του έργου και πρότεινε την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε,
σύµφωνα και µε τη γραπτή εισήγηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Προγραµµατισµού κ. Γ.
Γιαννουλάκη
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 Π.∆ 171/1987, σύµφωνα µε τις οποίες “Επιτρέπεται
ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, η ανάληψη εκτέλεσης
έργου, οποιασδήποτε αξίας από δηµόσια υπηρεσία ή κρατικό οργανισµό µε ειδική σύµβαση,
της οποίας οι όροι καθορίζονται στην ίδια απόφαση. Στην ειδική σύµβαση καθορίζονται οι
όροι πληρωµής, παραλαβής και απόδοσης λογαριασµού. Στην περίπτωση αυτή τις
αρµοδιότητες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η δηµόσια υπηρεσία ή ο κρατικός
οργανισµός, στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου”.
αποφάσισε οµόφωνα
1. Εγκρίνει την ανάθεση στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε της κατασκευής του έργου “Χορήγηση µιας νέας
παροχής ισχύος 25 kVA (Νο 2) σε στέγαστρο µε αριθµό παροχής 41601515-01 που
βρίσκεται στη διεύθυνση Μυρίνη”. Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου,
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α, ανέρχεται στο ποσό των 22.049,30 €
2. Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014 και στον Κ.Α 207325.0004 υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση.
3. Η Οικονοµική Επιτροπή θα ψηφίσει τη σχετική πίστωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι κ.κ
Γιοβάνης, Αρχοντής και Τσαντήλας, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 253/2014
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

