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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μήνα Αυγούστου του έτους 2016
και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 349/2016
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 24-8-2016.
Προς
τούτο
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το
παρόν
αποδεικτικό
από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 349
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
13/24-8-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και
ώρα 18.00' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 13828/19-8-2016
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Ελένη

15) Τάντος Μιχαήλ

1) Διαμαντή Ευαγγελία

2) Αντωνίου Σωτήριος

16) Τίκας Τριαντάφυλλος

2) Μαντζιάρας Παναγιώτης

3) Αραμπατζής Δημήτριος

17) Ψημμένος Κωνσταντίνος

3) Ντελής Ιωάννης

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

18) Παπαλός Κωνσταντίνος

4) Παπαγεωργίου Σταύρος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

19) Γούλας Σωτήριος

5) Σχορετσανίτης Ηλίας

6) Γιαννέλος Κλεομένης

20) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Γούλας Γεώργιος

21) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

8) Καπράνας Απόστολος

22) Τσιούκης Λάμπρος

9) Κολοκύθα Άλκηστις

23) Τσιρέπα Ευαγγελή

10) Κουρκούνας Βασίλειος

24) Αμπαντζή Μαρία

11) Λέκκας Αλέξανδρος

25) Μιχαλάκης Κων/νος

12) Μπακαλάκου Σωτηρία

26) Λέμας Ευάγγελος

13) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

27) Χατζής Ηλίας

14) Σβάρνας Ιωάννης

28) Κρανιάς Βασίλειος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών,
παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96

του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται

στη συζήτηση

του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη
Αλεξάκου.
---------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση
συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπόψη:
Α. Την εισήγηση του κ. προέδρου ο οποίος ανέφερε:
Πρόκειται κύριοι συνάδελφοι για πέντε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι τα
εξής:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατήρηση των καταργηθέντων διατάξεων του
Ν. 4269/2014 στην πρόταση του Δήμου Καρδίτσας αναφορικά με τις προτάσεις της μελέτης
του Γ.Π.Σ Δ.Ε Καρδίτσας
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση του καθορισμού τρόπου ανάθεσης προμηθειών του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ'αριθμ. 692/2015
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπών έτους 2016 και προσαρμογή
στο νέο νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(Ν. 4412/2016)
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση του προγράμματος “Στέγαση και
Επανένταξη”
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ζαϊμίου σε βάρος του μισθωτή και της εγγυήτριάς του
Τα παραπάνω θέματα κρίνεται απαραίτητο να συζητηθούν σήμερα για τους εξής λόγους:
• Το πρώτο θέμα πρέπει να συζητηθεί άμεσα διότι πρέπει να προβούμε στην διατήρηση των
καταργηθέντων διατάξεων του Ν.4269/14 στην πρόταση του Δήμου Καρδίτσας για την μελέτη του ΓΠΣ Δ.Ε Καρδίτσας προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη ΓΠΣ Δ.Ε Καρδίτσας
του Δήμου Καρδίτσας βάσει των διατάξεων του Ν. 4269/2014 για τις χρήσεις γης
όπως προτάθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας
• Το δεύτερο θέμα προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου 4412/16 για τις Δη μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
• Το τρίτο θέμα προκειμένου να προσαρμοστούν άμεσα στο νέο νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Ν. 4412/2016), οι επιτροπές που
αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 692/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συ γκρότησης επιτροπών έτους 2016
• Το τέταρτο θέμα προκειμένου άμεσα να προβούμε στην παράταση του προγράμματος
“ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”, ενταχθέντος στο πρόγραμμα
“Στέγαση και επανένταξη” του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Αρχής Διαχείρισης
αυτού σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ. 13777/957 από 02-04-2015 και Δ23/οικ.
4627/310 από 01-02-2016 αποφάσεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Το πέμπτο θέμα πρέπει να συζητηθεί άμεσα διότι πρέπει να προβούμε σε επανάληψη της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ζαϊμίου σε βάρος
του μισθωτή και της εγγυήτριάς του προκειμένου ο Δήμος να εισπράξει έσοδα από την εκμίσθωσή του

Β. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 Ν. 3463/2006.
Γ. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων
Αποφάσισε ομόφωνα
Τη συζήτηση πέντε θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θεωρούνται ως
κατεπείγοντα για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και είναι τα
εξής:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατήρηση των καταργηθέντων διατάξεων του
Ν. 4269/2014 στην πρόταση του Δήμου Καρδίτσας αναφορικά με τις προτάσεις της μελέτης
του Γ.Π.Σ Δ.Ε Καρδίτσας
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση του καθορισμού τρόπου ανάθεσης προμηθειών του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ'αριθμ. 692/2015
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπών έτους 2016 και προσαρμογή
στο νέο νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(Ν. 4412/2016)
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση του προγράμματος “Στέγαση και
Επανένταξη”
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ζαϊμίου σε βάρος του μισθωτή και της εγγυήτριάς του

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 349/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

