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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους
2014 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 492/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28-11-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
492/2014
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ.
35/28-11-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Αριθµ. Πρωτ.:31048/18-12-2014
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Ανάθεση κατασκευής του έργου “Αποκατάσταση ζηµιών και συντηρήσεις σε
δηµοτικά κτίρια και κοινόχρηστες υποδοµές στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Καρδίτσας.”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και
ώρα 12.30' µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 28513/24-11-2014
έγγραφη πρόσκληση της 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 τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

1) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

2) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος
4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
6) Ψηµµένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
7) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
8) Παπαγεωργίου Σταύρος, Αναπλ. Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 8, 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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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε ανάθεση κατασκευής του έργου
“Αποκατάσταση ζηµιών και συντηρήσεις σε δηµοτικά κτίρια και κοινόχρηστες υποδοµές στις
Τ.Κ. της ∆.Ε. Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την αριθ. 661/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε το
τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Καρδίτσας, έτους 2014.
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 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
και εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. 1088/77724/29-4-2014 της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.
4.Την Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:
Αυτή η µελέτη συντάχθηκε µετά από προφορική εντολή του κ. ∆ηµάρχου & αφορά εργασίες
αποκατάστασης ζηµιών και συντηρήσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια και κοινόχρηστες υποδοµές στις
Τ.Κ. της ∆.Ε. Καρδίτσας.
Συγκεκριµένα προβλέπεται να γίνουν :
1.Στην Τ.Κ. Αγιοπηγής: Aποπεράτωση αποχέτευσης µε τσιµεντοσωλήνες Φ400 mm
πλήρως εγκυβωτισµένες σε σκυρόδεµα C12/15 και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής.
2.Στην Τ.Κ. Ρούσσου:Αποπεράτωση αποχέτευσης µε τσιµεντοσωλήνες Φ800mm βόρεια
της Κοινότητας .
3.Στην Τ.Κ. Αγ. Παλαιοκκλησίου:Aποπεράτωση αποχέτευσης µε τσιµεντοσωλήνες Φ400
mm πλήρως εγκυβωτισµένες σε σκυρόδεµα C12/15
και κατασκευή φρεατίων
υδροσυλλογής.
4.Στην Τ.Κ. Αρτεσιανού: Αποπεράτωση κεραµοσκεπής ∆ηµοτικού γραφείου.
5.Στην Τ.Κ. Καρδιτσοµάγουλας:Aποπεράτωση αποχέτευσης µε τσιµεντοσωλήνες Φ400
mm πλήρως εγκυβωτισµένες σε σκυρόδεµα C12/15
και κατασκευή φρεατίων
υδροσυλλογής.
6.Στο έργο περιλαµβάνονται γενικά µικροσυντηρήσεις και µικροεπισκευές.
Οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον
τόπο του έργου από τούς επιβλέποντες Μηχανικούς.
Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από τη ΣΑΤΑ ΠΟΕ ( 12.600,00€ ).
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 €
και αναλύεται ως εξής:
Εργασίες
10.243,90 €
ΦΠΑ 23%
2.536,10 €”
5.Την υπ' αριθµ. 524/15-4-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
6.Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
7.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
αποφάσισε οµόφωνα

1.Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση ζηµιών και συντηρήσεις σε
δηµοτικά κτίρια και κοινόχρηστες υποδοµές στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Καρδίτσας”, στην εργοληπτική
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επιχείρηση µε την επωνυµία ΜΑΡ.ΝΙΤΖΑΜΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε αριθµό ΜΕΕΠ 27377 µε έδρα
την Καρδίτσα.
2.Ψηφίζει πίστωση ποσού 12.600,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7336.0038 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014 µε αιτιολογία
“Αποκατάσταση ζηµιών και συντηρήσεις σε δηµοτικά κτίρια και κοινόχρηστες υποδοµές στις
Τ.Κ. της ∆.Ε. Καρδίτσας”. Η πίστωση προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
492/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

