
                                                        

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μήνα Αυγούστου  του έτους 2012 
και ώρα 10.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ελένη Νταβανά  (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’ αριθ. 346/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 24/8/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

346/2012 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
15/24-8-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 
 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Τροποποίηση της αριθ. 243/2012 απόφασης του ∆.Σ. σχετικά με την έγκριση της 
μελέτης , την επαναδημοπράτηση καθώς και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού 
και αξιολόγησης του υποέργου ΙΙ του έργου: Συντήρηση , προστασία και προβολή 

συλλογής Γιολδάση. 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος  Παρασκευή 

και ώρα 18:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 19941/20-08-2012 

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) Αγραφιώτου Ελένη  20) Βερίλλης ∆ομήνικος 1) Κωτούλας Φίλιππος  

2) Αναστασίου Απόστολος  21) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Ντελής Ιωάννης  

3) Αρβανιτάκου Σοφία  22) Καρκαλέτση Θεοδώρα 3) Τσίπρας Εμμανουήλ 

4) Γούλας Σωτήριος  23) Ντούρλιας ∆ημήτριος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  24) Σουφλάκος Βασίλειος  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  25) Τέγος Χρήστος  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  26) Γιοβάνης Γεώργιος  αν και κλήθηκαν νόμιμα 

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  27) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος   28) Αρχοντής ∆ημήτριος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος   29) Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος   30) Χάρμπας Θωμάς  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος    

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15) Παπαγεωργίου Σταύρος    



                                                        
16) Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

17) Σούφλα Ουρανία    

18) Τσιούκης Λάμπρος    

19) Χλαπάνας Ηλίας    
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 30), 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  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

                      ---------------------------   
    Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με 
τροποποίηση της υπ’ αριθ. 243/2012 απόφασης του ∆.Σ. σχετικά με την έγκριση της 
μελέτης , την επαναδημοπράτηση καθώς και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού και 
αξιολόγησης του υποέργου ΙΙ του έργου: Συντήρηση , προστασία και προβολή συλλογής 
Γιολδάση και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Την υπ’ αριθ. 243/2012  απόφαση του ∆.Σ. με την οποία το Συμβούλιο ομόφωνα αφενός 
ενέκρινε την επαναδημοπράτηση του υποέργου ΙΙ του έργου «Συντήρηση , προστασία, 
προβολή συλλογής Γιολδάση», προϋπολογισμού 93.800,00 € με κωδικό ΟΠΣ 346925 στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 -
2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2011 τροποποιημένη μελέτη της Υπηρεσίας , αφετέρου 
ενέκρινε τη σύσταση της  παρακάτω επιτροπής διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης: 
Υποέργο ΙΙ «Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση», προϋπολογισμού 
93.800,00 € που αφορά στην προμήθεια ειδικού  Η/Μηχανολογικού εξοπλισμού, 
αποθήκευσης των έργων καθώς και των κατάλληλών συνθηκών προστασίας από τον ήλιο, η 
οποία  θα αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήμου : 

 
Παρθένη Λαμπρινή του Αλεξάνδρου ΠΕ3 Μηχανικών υπάλληλος του ∆ήμου 
Καρδίτσας, ως πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρωτή τον Κατσαούνο Ιωάννη του 
∆ημητρίου, ΠΕ1 ∆ιοικητικός υπάλληλος του ∆ήμου Καρδίτσας. 
 
Τσιλίκας Χαράλαμπος του Παντελή, ΠΕ Ηλ/γων-Μηχ/γων Μηχανικών,  υπάλληλο του 
∆ήμου Καρδίτσας, ως μέλος της Επιτροπής με αναπληρώτρια την Τσίβου Ευαγγελία 
του Ηρακλή,ΠΕ1 ∆ιοικητικός υπάλληλος του ∆ήμου Καρδίτσας. 
 
Κωστάκη ∆ημήτριο του Στυλιανού, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών,  
υπάλληλο του ∆ήμου Καρδίτσας, ως μέλος της Επιτροπής με αναπληρώτρια την 
Κωστάμη Μαρία του Ηρακλή ΠΕ1 ∆ιοικητικός υπάλληλος του ∆ήμου Καρδίτσας. 

 
 
 

2. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Καραγιάννη Νικόλαου που έχει ως ακολούθως: 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 243/2012 απόφασης ∆Σ σχετικά με την έγκριση της 
μελέτης, την επαναδημοπράτηση καθώς και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού και 
αξιολόγησης του υποέργου ΙΙ του έργου «Συντήρηση, προστασία και προβολή 
συλλογής Γιολδάση». 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 319/2012 απόφαση οικονομικής επιτροπής σχετικά με την κήρυξη του 
διαγωνισμού ως άγονου για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή. 



                                                        
2. Την αριθ. 2/2011 τροποποιημένη μελέτη του Γραφείου Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 68.462,00 €   
3. Την αρχική εισήγηση του Αντιδημάρχου κ . Καραγιάννη Νικολάου.  
4. Τον πλήρη φάκελο του έργου που τηρείται στο ∆ήμο μας. 

 

Εισηγούμαστε προς το Σώμα του ∆.Σ. ∆ήμου Καρδίτσας: 

1) Την έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με αριθμό 2/2011 του Γραφείου 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  του υποέργου ΙΙ του έργου «Συντήρηση, 
προστασία και προβολή συλλογής Γιολδάση», προϋπολογισμού 68.462,00 €, με την 
πίστωση να προέρχεται από Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013. 

2) Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση του υποέργου ΙΙ του έργου «Συντήρηση, προστασία 
και προβολή συλλογής Γιολδάση», προϋπολογισμού 68.462,00 € με κωδικό ΟΠΣ 
346925 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
– Ηπείρου 2007-2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2011 τροποποιημένη μελέτη της 
Υπηρεσίας. 

3) Εγκρίνει τη σύσταση της παρακάτω επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης για την 
υλοποίηση της πράξης: Υποέργο ΙΙ «Συντήρηση, προστασία και προβολή συλλογής 
Γιολδάση», προϋπολογισμού 68.462,00 € που αφορά στην προμήθεια ειδικού 
Η/Μηχανολογικού εξοπλισμού, αποθήκευσης των έργων καθώς και των κατάλληλών 
συνθηκών προστασίας από τον ήλιο, η οποία θα αποτελείται από τους παρακάτω 
υπαλλήλους του ∆ήμου : 
 Παρθένη Λαμπρινή του Αλεξάνδρου ΠΕ3 Μηχανικών υπάλληλος του ∆ήμου 

Καρδίτσας, ως πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρωτή τον Κατσαούνο Ιωάννη του 
∆ημητρίου, ΠΕ1 ∆ιοικητικός υπάλληλος του ∆ήμου Καρδίτσας. 

 Τσιλίκας Χαράλαμπος του Παντελή, ΠΕ Ηλ/γων-Μηχ/γων Μηχανικών, υπάλληλο 
του∆ήμου Καρδίτσας, ως μέλος της Επιτροπής με αναπληρώτρια την Τσίβου 
Ευαγγελία του Ηρακλή,ΠΕ1 ∆ιοικητικός υπάλληλος του ∆ήμου Καρδίτσας. 

 Κωστάκη ∆ημήτριο του Στυλιανού, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, 
υπάλληλο του ∆ήμου Καρδίτσας, ως μέλος της Επιτροπής με αναπληρώτρια την 
Κωστάμη Μαρία του Ηρακλή ΠΕ1 ∆ιοικητικός υπάλληλος του ∆ήμου Καρδίτσας. 

 
3. Την πρόταση του Προέδρου του ∆.Σ. για έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με αριθμό 

2/2011 του Γραφείου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  του υποέργου ΙΙ του έργου 
«Συντήρηση, προστασία και προβολή συλλογής Γιολδάση», προϋπολογισμού 68.462,00 € 
και την  τροποποίηση της υπ’ αριθ. 243/2012 απόφασης ∆Σ ως προς τον προϋπολογισμό 
του υποέργου ΙΙ του έργου «Συντήρηση, προστασία και προβολή συλλογής Γιολδάση» . 
Συγκεκριμένα από  εγκρίνει την επαναδημοπράτηση του υποέργου ΙΙ του έργου 
«Συντήρηση, προστασία και προβολή συλλογής Γιολδάση», προϋπολογισμού 93.800,00 €  
σε εγκρίνει την επαναδημοπράτηση του υποέργου ΙΙ του έργου «Συντήρηση, προστασία και 
προβολή συλλογής Γιολδάση», προϋπολογισμού 68.462,00 € 

4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων 
 

                                    Αποφάσισε ομόφωνα  
 

1.Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 243/2012 απόφασης του ∆.Σ.  σχετικά με έγκριση  
επαναδημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου ΙΙ του έργου 
«Συντήρηση , προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση» 
Τροποποιεί την παράγραφο 1 του αποφασιστικού ως εξής:  



                                                        
Από εγκρίνει την επαναδημοπράτηση του υποέργου ΙΙ του έργου «Συντήρηση , προστασία, 
προβολή συλλογής Γιολδάση», προϋπολογισμού 93.800,00 € με κωδικό ΟΠΣ 346925 στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 -
2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2011 τροποποιημένη μελέτη της Υπηρεσίας, 
σε εγκρίνει την επαναδημοπράτηση του υποέργου ΙΙ του έργου «Συντήρηση, προστασία και 
προβολή συλλογής Γιολδάση», προϋπολογισμού 68.462,00 € με κωδικό ΟΠΣ 346925 στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-
2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2011 τροποποιημένη μελέτη της Υπηρεσίας. 
 
 
2.Την έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με αριθμό 2/2011 του Γραφείου 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  του υποέργου ΙΙ του έργου «Συντήρηση, προστασία και 
προβολή συλλογής Γιολδάση», προϋπολογισμού 68.462,00 €, με την πίστωση να 
προέρχεται από Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – 
Ηπείρου 2007-2013. 

 
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 243/2012 απόφασης του ∆.Σ.   
 
Σημείωση: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν ήταν παρών ο ∆ημοτικός 
Σύμβουλος Αρχοντής ∆ημήτριος λόγω αποχώρησής  του από τη συνεδρίαση.  
 
 
 
  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 346/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

 
 


