ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:6ΕΟΗΩΕΗ-Ι7Α

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η 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
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ υπ’ αριθ. 493/2014 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
493/2014
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.:30854/17-12-2014
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Επιστροφή παραβόλου κατάθεσης υπέρ του δηµοσίου στην Κ/Ξία “Παπαγιάννης
Ζήσης του Αθανασίου- Ράϊκος Νικόλαος του Κων/νου” σύµφωνα µε τις διατάξεις
του αρθρ. 25α του Ν. 3669/2008.
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 επιστροφή παραβόλου κατάθεσης
υπέρ του δηµοσίου στην Κ/Ξία “Παπαγιάννης Ζήσης του Αθανασίου- Ράϊκος Νικόλαος του
Κων/νου” σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 25α του Ν. 3669/2008 και αφού έλαβε
υπόψη:
1.Την εισήγηση του ∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Ελευθερίου Βάϊου,
η οποία έχει ως εξής:
“Στις 23-10-2014 κατατέθηκε στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, αίτηση από την Κ/ξία
“ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΡΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ”, για την
επιστροφή του παραβόλου του άρθρου 25Α του Ν. 3669/2008 που είχε κατατεθεί
εµπρόθεσµα µαζί µε την ένσταση κατά του πρακτικού του διαγωνισµού του έργου:
“Αναβάθµιση και συντήρηση κοινοχρήστων υποδοµών στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Καρδίτσας” του
∆ήµου Καρδίτσας.
Με την µε αρ. 258/2014 απόφασή της, η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού που έγινε την 27-03-2014, αποδέχτηκε εν µέρει την ένσταση της Κ/ξίας
“ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΡΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ” και την
ανέδειξε ως µειοδότη του διαγωνισµού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 25Α του Ν. 3669/2008 “Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης του
άρθρου 25, προσκοµίζεται, µε την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,005 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισµένης αξίας
του έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο
των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και µεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
Προϊσταµένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.”
Εισηγούµαστε,
Την επιστροφή του παραβόλου συνολικής αξίας 250,00€ υπέρ του ∆ήµου Καρδίτσας µε
αύξοντες αριθµούς α)1277631 (ποσού 100,00€), β)1277632 (ποσού 100,00€) και
γ)3763901 (ποσού 50,00€), που κατατέθηκε από την Κ/Ξ “ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΡΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ”, εµπρόθεσµα, λόγω ένστασης κατά του
πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού του έργου “Αναβάθµιση & συντήρηση
κοινοχρήστων υποδοµών στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Καρδίτσας”.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25α του Ν. 3669/2008
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
4. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
αποφάσισε οµόφωνα
Την επιστροφή του παραβόλου συνολικής αξίας 250,00€ υπέρ του ∆ήµου Καρδίτσας µε
αύξοντες αριθµούς α)1277631 (ποσού 100,00€), β)1277632 (ποσού 100,00€) και
γ)3763901 (ποσού 50,00€), που κατατέθηκε από την Κ/Ξ “ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΡΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ”, εµπρόθεσµα, λόγω ένστασης κατά του
πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού του έργου “Αναβάθµιση & συντήρηση
κοινοχρήστων υποδοµών στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Καρδίτσας”.
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
493/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

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

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

