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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µήνα ∆εκεµβρίου 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. 666/2014
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16-12-2014.
Προς
τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 666
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
24/16-12-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
∆έσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την πρόβλεψη στον προϋπολογισµό ποσών
για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου έτους 2015.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και
ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 30432/12-12-2014 έγγραφη
πρόσκληση του 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) Αντωνίου Ελένη

17) Σβάρνας Ιωάννης

2) Αντωνίου Σωτήριος

18) Τάντος Μιχαήλ

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος

19) Τίκας Τριαντάφυλλος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεοµένης

22) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Γούλας Γεώργιος

23) Παπαγεωργίου Σταύρος

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία

24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

9) Καπράνας Απόστολος

25) Τσιούκης Λάµπρος

10) Κολοκύθα Άλκηστις

26) Βαρελάς Βάιος

11) Κουρκούνας Βασίλειος

27) Αµπαντζή Μαρία

12) Λέκκας Αλέξανδρος

28) Λάππας Σπυρίδων

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης

29) Λέµας Ευάγγελος

14) Μπακαλάκου Σωτηρία

30) Χατζής Ηλίας

15) Ντελής Ιωάννης

31) Κρανιάς Βασίλειος

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος

32) Σχορετσανίτης Ηλίας

Παπαλός Κωνσταντίνος

Αν και κλήθηκε νόµιµα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών,
παρόντες ήταν 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το
άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται
συζήτηση

στη

των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος του ∆ηµάρχου

Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.
---------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε δέσµευση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την πρόβλεψη στον προϋπολογισµό ποσών για τη σίτιση του
Μουσικού Σχολείου έτους 2015 και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης των ΟΤΑ α' βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα κι
αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου ΟΤΑ, εκτός από τα θέµατα
που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ∆ήµου,
(άρθρα 65 και 72 του Ν.3852/2010).
Η συγκεκριµένη προµήθεια για τη σίτιση του µουσικού σχολείου αφορά την κάλυψη των
αναγκών του δήµου Καρδίτσας για το χρονικό διάστηµα από 08/01/2015 έως 31/05/2015. Η
παραπάνω προµήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµου του φορέα του
οικονοµικού έτους 2015.
Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας
64.881,80 €
παρουσιάζεται ως ακολούθως:

µε το Φ.Π.Α., είναι

Η συγκεντρωτική κατάσταση της προµήθειας έχει ως εξής :

α/α
1

Είδος
Έτοιµες µερίδες
φαγητού

Ποσότητες
21.627

Τιµη
µοναδας
2,6549

Καθαρή
αξία

φ.π.α.

57.417,5223

7.464,2779

Συνολική αξία
64.881,80

Η ανωτέρω προµήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς αριθµούς 15-6481.0000 στο σκέλος των
εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας του έτους 2015, µετά την έναρξη ισχύος
τους και θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών του
δηµόσιου τοµέα (ΕΚΠΟΤΑ 11389/93 & Ν.2286/95) του ∆ΚΚ. (Ν.3463/2006) και του Π.∆.
60/2007. Η διάθεση των σχετικών πιστώσεων και ανάληψη των υποχρεώσεων θα
πραγµατοποιηθούν µετά την έναρξη ισχύος των προϋπολογισµών έτους 2015.
Ύστερα από τα ανωτέρω το ∆Σ θα πρέπει να δεσµευθεί ότι η διάθεση των σχετικών
πιστώσεων και η ανάληψη των υποχρεώσεων, θα πραγµατοποιηθούν µετά την έναρξη ισχύος
του προϋπολογισµού έτους 2015 για τον ∆ήµο Καρδίτσας”

2.Την 665/2014 προηγουµένη απόφαση του για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για την
συγκεκριµένη προµήθεια (για τη σίτιση του µουσικού σχολείου 2015- τέλος της σχολικής
χρονιάς) για τις ανάγκες του ∆ήµου Καρδίτσας, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού
δαπάνης 64.881,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή.

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης
αποφάσισε οµόφωνα
Η δαπάνη ποσού 64.881,80 € για την σίτιση του µουσικού σχολείου του έτους 2015 (από
08/01/2015 έως 31/05/2015) θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.0000 του προϋπολογισµού του
∆ήµου Καρδίτσας, όπως εµφανίζεται στην εισήγηση της υπηρεσίας.
Η διάθεση των σχετικών πιστώσεων και η ανάληψη των υποχρεώσεων θα πραγµατοποιηθούν
µετά την έναρξη ισχύος του προϋπολογισµού του έτους 2015 για τον ∆ήµο Καρδίτσας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν έλαβε µέρος το σύνολο των
παρόντων κατά την έναρξη της συνεδρίασης δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας, ήτοι οι κ.κ
Γούλας, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς, Αµπαντζή, Λάππας,
Λέµας, Χατζής, Κρανιάς και Σχορετσανίτης, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 666/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

