ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΣ5ΩΩΕΗ-ΩΡΧ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µήνα Ιουλίου του έτους 2014 και
ώρα 10.00 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. 336/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 25/6/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 336
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
11/25-6-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθµ.Πρωτ.: 17267/8-7-2014

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ
Χαρακτηρισµός κωδικού του προϋπολογισµού ως δεκτικού και χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής και απευθείας ανάθεση στη ∆Ε∆∆ΗΕ της εκτέλεσης του έργου
“Παραλλαγή δικτύου στον οικισµό Μαύρικα”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
13.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 16112/24-6-2014 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

14) Βερίλλης ∆οµήνικος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

15) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Γούλας Σωτήριος

3) Ζορµπάς Ιωάννης

16) Τσίπρας Εµµανουήλ

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

4) Καραγιάννης Νικόλαος

17) Παπαδηµητρίου Φώτιος

4) Κατσιαβάρας Θωµάς

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

18) Τσαντήλας Βασίλειος

5) Μπατζιάκας Βασίλειος

6) Κωτούλας Φίλιππος

19) Χάρµπας Θωµάς

6) Νασιάκου Αλεξάνδρα

7) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Χλαπάνας Ηλίας

8) Μουζιούρας Νικόλαος

8) Καρκαλέτση Θεοδώρα

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος

9) Ντελής Ιωάννης

10) Παπαγεωργίου Σταύρος

10) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

11) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

11) Σουφλάκος Βασίλειος

12) Σούφλα Ουρανία

12) Γιοβάνης Γεώργιος

13) Τσιούκης Λάµπρος

13) Μακροστέργιος Αθανάσιος
14) Αρχοντής ∆ηµήτριος
Αν και κλήθηκαν νόµιµα

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,
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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.
Προεδρεύοντος του αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ιωάννη Ντελή, λόγω απουσίας της προέδρου κ.
Αλεξάνδρας Νασιάκου.
---------------------------

Α. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε εκτάκτως προκειµένου να συζητήσει επί του θέµατος
του χαρακτηρισµού κωδικού του προϋπολογισµού ως δεκτικού και χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής και απευθείας ανάθεση στη ∆Ε∆∆ΗΕ της εκτέλεσης του έργου “Παραλλαγή
δικτύου στον οικισµό Μαύρικα”
Πριν από την έναρξη της συζήτησης ο προεδρεύων, αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Ιωάννης Ντελής ανέφερε ότι το θέµα:
α) συζητείται σε έκτακτη συνεδρίαση, διότι η οικονοµική προσφορά της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε ισχύει
µόνο για δύο µήνες και θα πρέπει άµεσα να ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες διαδικασίες για
την κατασκευή του έργου
β) επιπλέον δεν κωλύεται η συζήτησή του, διότι αφορά συγχρηµατοδοτούµενο έργο
Κάλεσε δε το Σώµα να αποφανθεί για το κατεπείγον ή µη του θέµατος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 εδ. 3 Ν. 3463/2006
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε τον κ. αντιπρόεδρο και είδε τις διατάξεις του άρθρου
65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και
ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες “Ένα µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την
εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για
θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων
έργων”, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 Ν. 3852/2010
αποφάσισε οµόφωνα
Θεωρεί τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα και εγκρίνει τη συζήτηση του ανωτέρω
αναγραφοµένου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα
µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν.
Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Το υπ'αριθ. πρωτ. Φ-487/51591/17-6-2014 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ περί
δικτύου στον οικισµό “Μαύρικα”

παραλλαγής

2. Τη σχετική εισήγηση του ∆/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Ελευθερίου
3. 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”.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.∆ 17-5/15-6-1959 περί “Οικονοµικής διοικήσεως του
λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων”, καθώς και του άρθρου 38 του Ν. 2362/1995 περί
∆ηµοσίου Λογιστικού, σύµφωνα µε τις οποίες απαιτείται απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για
την έγκριση των κωδικών, οι οποίοι είναι δεκτικοί και χρηµατικών ενταλµάτων
προπληρωµής στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. έτους 2014.
αποφάσισε οµόφωνα
1. Εγκρίνει τον χαρακτηρισµό του κωδικού 30-7341.0011 µε αιτιολογία “Ανάπτυξη βασικών
δικτύων στον οικισµό Μαύρικα Καρδίτσας (οδοποιΐα-ηλεκτροφωτισµός) (ΕΣΠΑ - Ε.Π.
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου 2007-2013)” ως δεκτικού και χρηµατικού
εντάλµατος προπληρωµής στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους
2014
2. α) Εγκρίνει την ανάθεση στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε της κατασκευής του έργου “Παραλλαγή
δικτύου στον οικισµό “Μαύρικα”, δαπάνης 13.906,27 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α).
Το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί τοις µετρητοίς και πριν από την έναρξη κατασκευής του
αντίστοιχου έργου.
β) Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014 και στον Κ.Α 307341.0011 υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση.
γ) Η Οικονοµική Επιτροπή θα ψηφίσει τη σχετική πίστωση και θα προβεί σε ορισµό
υπολόγου για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 336/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

