
 
        

 

  
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 5η του μήνα Οκτωβρίου  του έτους 2012 
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα  (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. 385/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 27/09/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
16/27-09-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Τροποποίηση της αριθμ. 183/2012 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου σχετικά 
με τον ορισμό επιτροπών παραλαβής του υποέργου Ι του έργου: Συντήρηση, 

προστασία και προβολή συλλογής Γιολδάση. 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22343/20-09-2012 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  18)Τσιούκης Λάμπρος 1)Παπαγεωργίου Σταύρος 

2) Αναστασίου Απόστολος  19)Χλαπάνας Ηλίας 2)Τσίπρας Εμμανουήλ 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  20)Βερίλλης ∆ομήνικος   

4) Γούλας Σωτήριος  21)Γεννάδιος Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  23)Ντελής Ιωάννης  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  24)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  25)Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  26)Τέγος Χρήστος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  27)Γιοβάνης Γεώργιος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  28)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  20)Αρχοντής ∆ημήτριος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  30)Τσαντήλας Βασίλειος  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  31)Χάρμπας Θωμάς  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

17)Σούφλα Ουρανία    



 
        

 

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 31), 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 αριθμ. 183/2012 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον 
ορισμό επιτροπών παραλαβής του υποέργου Ι του έργου: Συντήρηση, προστασία και 
προβολή συλλογής Γιολδάση και αφού έλαβε υπόψη: 

 
1.Την υπ' αριθμ. 104/2012 απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 

183/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου. 
 
2.Την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Καραγιάννη Νικόλαου η οποία έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Π∆ 28/1980: 
«Η παραλαβή κάθε δημοτικής προμήθειας εκτελείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από 
δύο υπαλλήλους του δήμου και ενός δημοτικού συμβούλου. Σε περίπτωση έλλειψης 
υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι αυτών δημοτικοί σύμβουλοι. Οι δημοτικού σύμβουλοι 
ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, οι δε υπάλληλοι από το δήμαρχο. 
Προτιμούνται οι κατά βαθμό ανώτεροι. Μαζί με τα τακτικά μέλη ορίζονται και τα 
αναπληρωματικά.» 
Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ 1 του Π∆ 28/80, οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 
έχουν αναλογική εφαρμογή και για τις υπηρεσίες όπως στο δικό μας Υποέργο Ι. 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 273 παρ 3 του Ν. 3463/06, μέχρι την έκδοση του προεδρικού 
διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209, οι κάθε  είδους υπηρεσίες, εκτός από τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), 
διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11  Α΄), με την επιφύλαξη 
των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει (πλέον Π∆ 60/2007).  
Το δημοτικό συμβούλιο καλείται σήμερα να ορίσει το δημοτικό σύμβουλο στην επιτροπή 
επίβλεψης και παραλαβής  υπηρεσιών του υποέργου Ι του έργου «Συντήρηση, προστασία 
και προβολή συλλογής Γιολδάση». . 
Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ 14 και του άρθρου 70 παρ 1 του Π∆ 28/80 
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ 1 του Ν. 3463/06  
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.” 

 
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων. 
 
    

Αποφάσισε ομόφωνα 
 

1. Τροποποιεί την αριθ.183/2012 απόφαση ∆.Σ. ως προς της επιτροπές του Υποέργου Ι, 
διότι δεν προβλέπετε από την κείμενη νομοθεσία δημόσια έργα να επιβλέπονται από Ιδιώτες 
παρά μόνο από ∆ημόσιους φορείς. 
Εφόσον όπως στο δικό μας έργο απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον των μελών 
της επιτροπής του Υποέργου Ι πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. 
Έτσι το μέλος ορίζεται μετά από αίτηση του οικείου δήμου  από  την Περιφέρεια ή το 
Υπουργείο να είναι υπάλληλος της αντίστοιχης ειδικότητας. 



 
        

 

Ο ∆ήμος μας με το αριθ.πρωτ. 19885/20-08-2012 και έχοντας υπόψη και τις αντιρρήσεις 
που έκφρασε η Ανάδοχος Σύμπραξη με την από 25-06-2012 αίτηση της  στη αριθ.183/2012 
απόφασης ∆.Σ. ως προς την επιτροπή επίβλεψης και παρακολούθησης, αιτήθηκε προς το 
Υπουργείο Πολιτισμού την συνδρομή του ως προς την συμμετοχή του με υπάλληλο της 
αντίστοιχης ειδικότητας στην επιτροπή γεγονός που δέχτηκε με το αριθ.πρωτ.  
ΥΠΘΠΑ/ΣΥΝΤ/Φ87/84302/3522 έγγραφό του. 
 
2. Τροποποιεί την αριθ.183/2012 απόφαση ∆Σ στο αποφασίζει ομόφωνα (από το Α ως 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο ∆ήμαρχος Καρδίτσας κ. Παπαλός Κωνσταντίνο) 
και αντί αυτών εγγράφει σε ορθό τα : ορίζει ως μέλος της επιτροπής επίβλεψης και 
παραλαβής του Υποέργου Ι του έργου: «Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής 
Γιολδάση» τον κ. Νικόλαο Καραγιάννη Αντιδήμαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, 
Προγραμματισμού ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαφάνειας και αναδιοργάνωσης και εφεξής 
ως ότου να ολοκληρωθεί το έργο κάθε Αντιδήμαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, 
Προγραμματισμού ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαφάνειας και αναδιοργάνωσης και 
αναπληρωματικό αυτού την κ. Σοφία Αρβανιτάκου Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Πολιτικών και 
Παιδείας και εφεξής ως ότου να ολοκληρωθεί το έργο κάθε Αντιδήμαρχο Κοινωνικών 
Πολιτικών και Παιδείας. 
 
3. Τα μέλη της επιτροπής με την ειδικότητα του υπαλλήλου θα οριστούν με απόφαση του 
∆ημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Π.∆.28/80. 
Έργο της επιτροπής είναι η επίβλεψη και η παραλαβή των συντηρημένων πινάκων 
ζωγραφικής σύμφωνα με την μεθοδολογία που πρότεινε η Ανάδοχος Σύμπραξη στην Τεχνική 
Προσφορά της που αξιολογήθηκε από τον ∆ήμο Καρδίτσας. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η 183/2012 απόφαση ∆.Σ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε ο ∆ημοτικός 
Σύμβουλος κ. Σουφλάκος Βασίλειος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 399/2012 
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  

 
 
  


