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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆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 11η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014 
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
310/2014. Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 30-6-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
310/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

21/30-6-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                  
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  Αριθµ.Πρωτ.: 17500/11-07-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των 
προσφορών για την έγκριση του Πρακτικού της 3ης συνεδρίασης για το έργο 

“∆ηµιουργία λευκώµατος µε θέµα την ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα 
∆υτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου”. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 

13:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 16263/26-6-2014 

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  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος                              Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος   

           

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

παρόντες ήταν οι 6 , 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. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση 
της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών για την 
έγκριση του Πρακτικού της 3ης συνεδρίασης για το έργο “∆ηµιουργία λευκώµατος µε 
θέµα την ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα ∆υτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου” και αφού 
έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ΄αρ.371/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 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. 
 
2.Την υπ΄αρ. 526/2013  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε καθορισµό των 
όρων διακήρυξης για το έργο “∆ηµιουργία λευκώµατος µε θέµα την ιδιαίτερη πολιτισµική 
ταυτότητα ∆υτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου” και διενέργεια του σχετικού διαγωνισµού. 
 
3.Την υπ΄αρ. 225/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε  
επαναδηµοπράτηση του έργου “∆ηµιουργία λευκώµατος µε θέµα την ιδιαίτερη πολιτισµική 
ταυτότητα ∆υτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου”. 
 
4.Την υπ΄αρ. 13/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συγκροτήθηκε 
η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού. 
 

5.Την υπ’ αρ. 12767/19-5-2014 Περίληψη  ∆ιακήρυξης 
  
6.Την υπ΄αρ 1/2012 Μελέτη του Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 
 

7.Την υπ΄αρ. 278/2014  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επί της εισήγησης της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών του έργου 
“∆ηµιουργία λευκώµατος µε θέµα την ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα ∆υτικοθεσσαλικού 
πεδινού χώρου” για  την έγκριση του Πρακτικού της 1ης και 2ης συνεδρίασης   
 

8.Την εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, Αξιολόγησης των 
Προσφορών η οποία έχει ως εξής:  

“Στις 5.6.2014 στο ∆ηµαρχείο Καρδίτσας διεξήχθη ο ανοικτός διαγωνισµός της υπ’ αρ. 
12767/19.05.2014 Περίληψης ∆ιακήρυξης (∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ιαδικασίας Α.Μ. 
1/2012 του Γραφείου Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης) µε αντικείµενο την  
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΟΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ» του Προγράµµατος 
"Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 
 
Στον διαγωνισµό αυτό κατέθεσαν εµπρόθεσµα προσφορά οι κάτωθι εταιρείες: 
 
  Α/Α    ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.           
  B&G Production                        14174/4-6-2014 2.   
 
Την Πέµπτη 05.06.2014 η Επιτροπή εξέδωσε το υπ’ αρ. 1ο Πρακτικό της, διενέργειας 
του διαγωνισµού για την παραλαβή των προσφορών. 
Την Τρίτη 10.06.2014 η Επιτροπή εξέδωσε το υπ’ αρ. 2ο Πρακτικό της, σχετικά µε την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς. 
Την ∆ευτέρα 23.06.2014 η Επιτροπή εξέδωσε το υπ’ αρ. 3ο Πρακτικό της, , σχετικά µε 
την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή 
την κατακύρωση του διαγωνισµού.  
Σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού αλλά και ούτε επί των πρακτικών 1,2,3 δεν 
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κατατέθηκε καµία ένσταση και εποµένως καλούµε την Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει 
το Πρακτικό 3 και να κατακυρώσει  τον διαγωνισµό για το έργο: ««∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
∆ΥΤΙΚΟΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ» στην  B & G PRODUCTIONS IKE 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ – ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, µε ποσοστό 
έκπτωσης 5% ή 42.591,80 €. 
Επί αυτού του πρακτικού, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να συζητήσει και να λάβει 
τις αποφάσεις της.” 

9. Τo υπ΄αριθµ.3ο Πρακτικό της Επιτροπής 
 

10.Την πρόταση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής για  έγκριση του πρακτικού 
της τρίτης συνεδρίασης για το έργο “∆ηµιουργία λευκώµατος µε θέµα την ιδιαίτερη 
πολιτισµική ταυτότητα ∆υτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου” και κατακύρωση του 
διαγωνισµού στην B & G PRODUCTIONS ΙΚΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , µε  ποσοστό έκπτωσης 5% ή 42.591,80 €  
 

11.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.  
                                         
                                              ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
     
1. Εγκρίνει το πρακτικό της 3ης  συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας  του διαγωνισµού 
και αξιολόγησης των προσφορών για το έργο “∆ηµιουργία λευκώµατος µε θέµα την 
ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα ∆υτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου” 

 
2.Κατακυρώνει τον διαγωνισµό του  έργου “∆ηµιουργία λευκώµατος µε θέµα την 
ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα ∆υτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου”  στην B & G 
PRODUCTIONS ΙΚΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , µε  
ποσοστό έκπτωσης 5% ή 42.591,80 €  
 

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
310/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 
 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


