
                                                                              

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
TMHMA 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 23η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 
2012 και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ.  437/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 12-10-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
437/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

26ο / 12-10-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
              
 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΑΡΡΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                       

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 
 

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

  Έγκριση πρακτικού για την διεξαγωγή του διαγωνισµού για τη “Μεταφορά 
µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Καρδίτσας για το σχολικό  
                                                     έτος 2012-2013” 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Παρασκευή και 

ώρα 13:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 23709/5-10-2012  

έγγραφη πρόσκληση του 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) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  κανείς 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος    

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος   

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό µέλος   

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  

8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος  

9) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι  9, 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. 

 

      Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση 
πρακτικού για την διεξαγωγή του διαγωνισµού για τη “Μεταφορά µαθητών Α/θµιας 
και Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2012-2013”  
και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την µε αριθ.341/2012  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία οµόφωνα 
εγκρίνεται το πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τον ορισµό µελών Συλλογικού  
Οργάνου ∆ιοίκησης για τη διεξαγωγή  δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάθεση των 
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης για το έτος 2012 και 
ορίζει τα µέλη της Επιτροπής όπως προέκυψαν από το  πρακτικό κλήρωσης.  
 
2. Την µε αριθ.367/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την  οποία οµόφωνα 
εγκρίνεται  ο τρόπος και οι όροι εκτέλεσης της «Μεταφοράς µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας 
εκπαίδευσης του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2012 -2013». 
 
3. Την από 25/9/2012 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Κορκόντζελου 
Κωνσταντίνου, ο οποίος αναφέρεται στο από µε αριθ. πρωτ.22561/24-9-2012 πρακτικό 
συνεδρίασης της επιτροπής το οποίο  έχει ως εξής: 
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθε για κατάθεση προσφοράς κανένας υποψήφιος ανάδοχος 
ούτε κατατέθηκε εµπρόθεσµα στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου κάποια προσφορά. Κατατέθηκε 
µόνο από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καρδίτσας, σφραγισµένος φάκελος µε αριθ. 
πρωτ.22486/24-9-2012, ο οποίος περιείχε επιστολή, το περιεχόµενό της οποίας, 
σύµφωνα µε την κρίση της Επιτροπής, δεν αφορά το πολύ συγκεκριµένο έργο που έχει 
αυτή να επιτελέσει στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού και ως εκ τούτου 
αποφασίσθηκε να µεταβιβαστεί προς κρίση στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου. 
Κατά συνέπεια των παραπάνω, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι ο ανοιχτός διεθνής 
µειοδοτικός διαγωνισµός για τη “Μεταφορά µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 
του ∆ήµου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2012-2013 “ κυρήσεται άγονος.    
 
4. Την τοποθέτηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος 
αναφέρθηκε ότι η διαδικασία  της µεταφοράς των µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την αριθ.47/33873/6-9-2012 εγκύκλιο του υπουργού 
Εσωτερικών,  µεταφέρεται στις Περιφέρειες (τέως N.A.) και ως εκ τούτου θεωρείται η 
παρούσα απόφαση τελική τυπική ολοκλήρωση  διαδικασίας. 
 
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 

                                     

                                             Αποφάσισε οµόφωνα 
 

ΕΕγγκκρρίίννεειι  ττοο  ππρραακκττιικκόό  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς,,  ττοουυ  ααννοοιικκττοούύ  δδιιεεθθννοούύςς  
µµεειιοοδδοοττιικκοούύ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ    γγιιαα  ττηη  ““ΜΜεεττααφφοορράά  µµααθθηηττώώνν  ΑΑ//θθµµιιααςς  κκααιι  ΒΒ//θθµµιιααςς  
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  γγιιαα  ττοο  σσχχοολλιικκόό  έέττοοςς  22001122--22001133””  µµεε  ττοο  οοπποοίίοο  
κκυυρρήήσσεεττααιι  οο  δδιιααγγωωννιισσµµόόςς  άάγγοοννοοςς..  
  
ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ::  ΣΣττηη  σσυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααππόόφφαασσηηςς  δδεενν  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  ττοο  µµέέλλοοςς  
ττηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  κκ..  ΑΑρρχχοοννττήήςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  λλόόγγωω  ααπποοχχώώρρηησσήήςς  ττοουυ  ααππόό  ττηη  
σσυυννεεδδρρίίαασσηη..  
  
  



                                                                              

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό        
437/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 Καρδίτσα  

                                                   Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

  


