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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 29η του µήνα Ιουλίου  του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (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. 371/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις  10/7/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 371 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
19/10-7-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

           
 Αριθ. Πρωτ.: 19989/29-07-2013 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

   Παραλαβή επικαιροποιηµένης µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “∆ηµιουργία 
λευκώµατος µε θέµα την ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα του ∆υτικοθεσσαλικού πεδινού 

χώρου” και ορισµός της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

7:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.17761/5-7-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της 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  16) Τσιούκης Λάµπρος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Ζορµπάς Ιωάννης 

3) Γούλας Σωτήριος  18) Καρκαλέτση Θεοδώρα 3) Παπαγεωργίου Σταύρος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  19) Ντελής Ιωάννης 4) Χλαπάνας Ηλίας 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Βερίλλης ∆οµήνικος 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Γιοβάνης Γεώργιος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Τσαντήλας Βασίλειος 

8) Κωτούλας Φίλιππος  23) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Χάρµπας Θωµάς 

9) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

10) Μουζιούρας Νικόλαος  25) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος    

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

14) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

15) Σούφλα Ουρανία    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 25), 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 παραλαβή 
επικαιροποιηµένης µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “∆ηµιουργία λευκώµατος 
µε θέµα την ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα του ∆υτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου” και 
ορισµός της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση της προϊσταµένης του τµήµατος Προγραµµατισµού, Λ. Παρθένη, η οποία 
ανέφερε: 
“Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», (Τοπικό 
πρόγραµµα προσέγγισης Leader), Μέτρο 41, εντάχθηκε το έργο  «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
∆ΥΤΙΚΟΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ» και υπογράφηκε σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Καρδίτσας 
και ΟΤ∆ τοπικού προγράµµατος προσέγγισης LEADER (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) για την υλοποίηση του. 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 36.450,00 € χωρίς ΦΠΑ, από το 
οποίο η δηµόσια επιλέξιµη δαπάνη είναι 25.515,00 € και η ίδια συµµετοχή του ∆ήµου 
10.935,00 €. 
Το προτεινόµενο έργο περιλαµβάνει: 
1. την αξιοποίηση του ανέκδοτου κλασικού µουσικού έργου «Άρνη», το οποίο αναφέρεται 

στο µύθο-αφετηρία της Θεσσαλίας, του αναγνωρισµένου µουσικοσυνθέτη Θωµά 
Μπακαλάκου, και  

2. τη δηµιουργία δύο συνοδευτικών λευκωµάτων σε κασετίνα µε θέµα την ταυτότητα της 
πεδινής Θεσσαλίας, µε έµφαση στην περιοχή, στην οποία αναφέρεται ο προελληνικός 
µύθος της Άρνης, µετέπειτα πρωτεύουσας της αρχαίας Θεσσαλιώτιδας (σηµερινό χωριό 
Πύργος Κιερίου του ∆ήµου Σοφάδων). 

 
Η επικαιροποίηση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης αφορά στην τροποποίηση των 
άρθρων του τιµολογίου και των τεχνικών προδιαγραφών, µε σκοπό την καλύτερη 
περιγραφή του απαιτούµενου εξοπλισµού για τη δηµιουργία της πρωτότυπης µουσικής 
µήτρας, αλλά και τον αρτιότερο σχεδιασµό των λευκωµάτων, µετά από συνεννόηση µε τον 
ίδιο τον συνθέτη. 
Ο προϋπολογισµός του έργου παραµένει ο ίδιος. 
 
Προτείνουµε την έγκριση της επικαιροποιηµένης µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης και 
τη διενέργεια του διαγωνισµού µε ανοικτή διαδικασία µε τη χαµηλότερη τιµή”. 
 
2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων  
  

ΑΑπποοφφάάσσιισσεε  οοµµόόφφωωνναα  
  
1. Την παραλαβή της επικαιροποιηµένης µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου 
“∆ηµιουργία λευκώµατος µε θέµα την ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα του ∆υτικοθεσσαλικού 
πεδινού χώρου”, προϋπολογισµού 36.450,00 € (χωρίς ΦΠΑ), από τον οποίο η δηµόσια 
επιλέξιµη δαπάνη είναι 25.515,00 € και η ίδια συµµετοχή του ∆ήµου 10.935,00 €. 
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2. Την εκτέλεση του έργου µε δηµόσιο ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο δηµοτικός 
σύµβουλος κ. Αρχοντής, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση 
 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 371/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

                                               
 
      
 

 

 

 

 


