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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 22η του μήνα Μαϊου 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. 183/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 17/5/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 183
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
8/17-5-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. πρωτ. : 12396/22-05-2012

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Τροποποίηση της αρ.104/2012 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου σχετικά με
ορισμό επιτροπών παραλαβής των υποέργων Ι & ΙΙ της πράξης: «Συντήρηση,
προστασία και προβολή της συλλογής Γιολδάση» ενταγμένης στο Ε.Π ΘεσσαλίαΣτ. Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013
Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Μαϊου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα
7:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 11565/11-5-2012 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) Αναστασίου Απόστολος

18)Τσιούκης Λάμπρος

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Αρβανιτάκου Σοφία

19)Χλαπάνας Ηλίας

2)Χάρμπας Θωμάς

3) Γούλας Σωτήριος

20)Βερίλλης ∆ομήνικος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21)Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22)Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23)Ντελής Ιωάννης

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Ντούρλιας ∆ημήτριος

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

25)Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωτούλας Φίλιππος

26)Τέγος Χρήστος

10)Μαρκινός Αθανάσιος

27)Γιοβάνης Γεώργιος

11)Μουζιούρας Νικόλαος

28)Μακροστέργιος Αθανάσιος

12)Μπατζιάκας Βασίλειος

29)Τσίπρας Εμμανουήλ

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος

30)Αρχοντής ∆ημήτριος

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα

31)Τσαντήλας Βασίλειος

15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα
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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 μετά από συζήτηση σχετικά με τροποποίηση της υπ'αριθμ. 104/2012
απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ορισμό επιτροπών παραλαβής των
υποέργων I & II της πράξης: “Συντήρηση, προστασία και προβολή της Συλλογής Γιολδάση”
ενταγμένης στο Ε.Π Θεσσαλία – Στ. Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013 και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ'αριθμ. 104/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου
2. Την εισήγηση του αντιδημάρχου Νικ. Καραγιάννη, ο οποίος ανέφερε:
Έχοντας υπόψη το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 1490/10-4-2012 της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής
Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας εισηγούμαστε την τροποποίηση της υπ'αριθμ. 104/2012
απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου ως εξής:
• Στην παράγραφο 1 του αποφασιστικού, μετά τον ορισμό των επιτροπών, διαγράφεται
εδάφιο ως εξής:
“Το κόστος των συνεδριάσεων της Επιτροπής (που αφορά τα μετακινούμενα μέλη της
επιτροπής παραλαβής και μόνον), εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1.000 € περίπου, θα οριστεί
στο συμφωνητικό του έργου και θα καλυφθεί από τον ανάδοχο”.
• Μετά τον ορισμό των μελών της επιτροπής β' φάσης, ήτοι της επιτροπής παράδοσης των
συντηρημένων έργων στην Πινακοθήκη προστίθεται παράγραφος ως εξής:
“Οι επιτροπές παραλαβής θα παραλάβουν τα έργα συντηρημένα σύμφωνα με τη
μεθοδολογία συντήρησης που πρότεινε ο ανάδοχος και η οποία έχει αξιολογηθεί από το
∆ήμο Καρδίτσας”
Κατά τα λοιπά η απόφαση μένει ως έχει.
3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων
Αποφάσισε ομόφωνα
1. Τροποποιεί την υπ'αριθμ. 104/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου σχετικά με
ορισμό επιτροπών παραλαβής των υποέργων I & II της πράξης: “Συντήρηση, προστασία και
προβολή της Συλλογής Γιολδάση” ενταγμένης στο Ε.Π Θεσσαλία – Στ. Ελλάδα – Ήπειρος
2007 – 2013 ως εξής:
• Στην παράγραφο 1 του αποφασιστικού, μετά τον ορισμό των επιτροπών, διαγράφεται
εδάφιο ως εξής:
“Το κόστος των συνεδριάσεων της Επιτροπής (που αφορά τα μετακινούμενα μέλη της
επιτροπής παραλαβής και μόνον), εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1.000 € περίπου, θα οριστεί
στο συμφωνητικό του έργου και θα καλυφθεί από τον ανάδοχο”.
• Μετά τον ορισμό των μελών της επιτροπής β' φάσης, ήτοι της επιτροπής παράδοσης των
συντηρημένων έργων στην Πινακοθήκη προστίθεται παράγραφος ως εξής:
“Η επιτροπή παραλαβής θα παραλάβει τα έργα συντηρημένα σύμφωνα με τη μεθοδολογία
συντήρησης που πρότεινε ο ανάδοχος και η οποία έχει αξιολογηθεί από το ∆ήμο Καρδίτσας”.
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Η ίδια παράγραφος προστίθεται και στο σκεπτικό της απόφασης κατά την εισήγηση του
αντιδημάρχου κ. Καραγιάννη.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ'αριθμ. 104/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου.
2. Έτσι, μετά την τροποποίηση το πλήρες κείμενο (σκεπτικό και αποφασιστικό) της υπ'αριθμ.
104/2012 απόφαση διαμορφώνεται και ισχύει ως εξής:
“Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας με την υπ'αριθμ. 95/2012 απόφασή του
ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος σχετικά με ορισμό
Επιτροπών παραλαβής των υποέργων I & II της πράξης “Συντήρηση, προστασία & προβολή
της Συλλογής Γιολδάση” ενταγμένης στο Ε.Π Θεσσαλία – Στ. Ελλάδα – Ήπειρος 2007- 2013
και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Νικ. Καραγιάννη, ο οποίος ανέφερε:
Έχοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθμ, 2 της 28ης -2-2011απόφαση του ∆.Σ. Καρδίτσας για υποβολή Τ.∆.Π. στο
πλαίσιο της πρόσκλησης 039 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑ∆Α-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013».
Την απόφαση ένταξης πράξης με αριθ.πρωτ. 2624 της 22ας-6-2011 με ύψος
προϋπολογισμού 271.600 €
Την αποδοχή
των όρων ένταξης πράξης: «Συντήρηση, Προστασία και Προβολή της
συλλογής Γιολδάση» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013 με την απόφαση 303 της 15ης -7-2011 του ∆.Σ. Καρδίτσας.
Προτείνουμε τις κάτωθι επιτροπές παραλαβής των δύο υποέργων:
Για το υποέργο Ι (συντήρηση των έργων ∆. Γιολδάση)
Στην α’ φάση θα παραληφθούν πέντε πλήρως αποκατεστημένα και κορνιζωμένα δοκίμια
που θα διαθέτουν και το απαραίτητο δελτίο συντήρησης από κάθε συμπράττοντα ανάδοχο.
Τα δοκίμια θα είναι αντιπροσωπευτικοί πίνακες από το σύνολο του δημοπρατημένου έργου,
επιλεγμένοι προς τούτο από την κάτωθι οριζόμενη επιτροπή, η οποία και θα τους παραδώσει
με το σχετικό πρωτόκολλο. Η επιτροπή η οποία και θα τους παραλάβει αιτιολογημένα μετά
την συντήρηση, θα αποτελείται από:
 Μιχαηλίδου Μαίρη, Ιστορικό Τέχνης, η οποία διετέλεσε μεταξύ άλλων διευθύντρια της
Εθνικής Πινακοθήκης.
 Πολυχρονιάδου Ελίζα, Συντηρήτρια έργων τέχνης με μακρά επαγγελματική εμπειρία στα
πλέον σημαντικά εθνικά ιδρύματα.
 Γιαννέλου Μαρία, Επιμελήτρια της ∆ημοτικής Πινακοθήκης.
Μετά την επιτυχή έκβαση της α΄ φάσης θα περάσει το έργο στην β’ και τελική φάση
υλοποίησης. Στην β’ φάση θα παραδοθούν από την κ. Γιαννέλου το σύνολο των προς
συντήρηση έργων στον επιστημονικό υπεύθυνο των αναδόχων, ο οποίος θα τα διαμοιράσει
αναλόγως στους συμπράττοντες.
Μέσα στο οριζόμενο από την σύμβαση χρονικό διάστημα τα έργα θα παραδοθούν στην
∆ημοτική Πινακοθήκη, ενώπιον της κάτωθι επιτροπής:
-

Παπαλός Κωνσταντίνος ∆ήμαρχος Καρδίτσας
Πίτσαβος Αποστόλης Πρώην Πρόεδρος ∆ημοτικού Συμβουλίου και ∆ημοτικής
Πινακοθήκης Καρδίτσας
Καπράνας Απόστολος Πρώην Πρόεδρος ∆ημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α : Β49ΑΩΕΗ-9ΚΜ

-

Μάνθος Γιολδάσης, ως εκπρόσωπος της οικογένειας του δωρητή.
Μιχαηλίδου Μαίρη Ιστορικό Τέχνης, η οποία διετέλεσε μεταξύ άλλων διευθύντρια της
Εθνικής Πινακοθήκης.
Πολυχρονιάδου Ελίζα, Συντηρήτρια έργων τέχνης με μακρά επαγγελματική εμπειρία
στα πλέον σημαντικά εθνικά ιδρύματα.
Γιαννέλου Μαρία, επιμελήτρια της ∆ημοτικής Πινακοθήκης

Η επιτροπή παραλαβής θα παραλάβει τα έργα συντηρημένα σύμφωνα με τη μεθοδολογία
συντήρησης που πρότεινε ο ανάδοχος και η οποία έχει αξιολογηθεί από το ∆ήμο Καρδίτσας
Η συμμετοχή στις επιτροπές είναι τιμητική και άμισθη.
Για το υποέργο ΙΙ (εξοπλισμός):
 Παρθένη Λαμπρινή Πολ. Μηχαν. με αναπληρώτρια Σφέικου Ιωάννα Πολ. Μηχαν.
 Βασίλογλου Βασίλη Πολ. Μηχαν. με αναπληρώτρια Κοτσάμπαση Κυριακή Αρχ.
Μηχ.
 Τσιλίκα Χαράλαμπο Μηχαν.Μηχ. με αναπληρώτρια ∆ημητρακοπούλου Μαρία
Μηχαν. Μηχ
∆ιοικητικός υπεύθυνος για την υλοποίηση του υποέργου Ι & ΙΙ
∆ήμου Καρδίτσας ∆ημήτριος Κωστάκης Πολ. Μηχ. Τ.Ε.

είναι ο υπάλληλος του

2. Το γεγονός ότι η συμμετοχή των προαναφερθέντων στις υπό σύσταση επιτροπές είναι
επιβεβλημένη εκ της θέσεως και της ιδιότητάς τους
Aποφάσισε ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπών παραλαβής των υποέργων I & II της πράξης “Συντήρηση,
προστασία & προβολή της Συλλογής Γιολδάση” ενταγμένης στο Ε.Π Θεσσαλία – Στ. Ελλάδα
– Ήπειρος 2007- 2013. Ειδικότερα:
Α. Για το υποέργο Ι (συντήρηση των έργων ∆. Γιολδάση)
α' φάση: (παραλαβή δοκιμίων)
1. Μιχαηλίδου Μαίρη, Ιστορικό Τέχνης, η οποία διετέλεσε μεταξύ άλλων διευθύντρια της
Εθνικής Πινακοθήκης.
2. Πολυχρονιάδου Ελίζα, Συντηρήτρια έργων τέχνης με μακρά επαγγελματική εμπειρία
στα πλέον σημαντικά εθνικά ιδρύματα.
3. Γιαννέλου Μαρία, Επιμελήτρια της ∆ημοτικής Πινακοθήκης.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κ. Μιχαηλίδου Μαίρη
β' φάση: (παράδοση των συντηρημένων έργων στην Πινακοθήκη)
 Παπαλός Κωνσταντίνος ∆ήμαρχος Καρδίτσας
 Πίτσαβος Απόστολος Πρώην Πρόεδρος ∆ημοτικού Συμβουλίου και ∆ημοτικής
Πινακοθήκης Καρδίτσας
 Καπράνας Απόστολος Πρώην Πρόεδρος ∆ημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας
 Γιολδάσης Μάνθος, ως εκπρόσωπος της οικογένειας του δωρητή.
 Μιχαηλίδου Μαίρη Ιστορικό Τέχνης, η οποία διετέλεσε μεταξύ άλλων διευθύντρια
της Εθνικής Πινακοθήκης.
 Πολυχρονιάδου Ελίζα, Συντηρήτρια έργων τέχνης με μακρά επαγγελματική
εμπειρία στα πλέον σημαντικά εθνικά ιδρύματα.
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Γιαννέλου Μαρία, επιμελήτρια της ∆ημοτικής Πινακοθήκης

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ∆ήμαρχος Καρδίτσας κ. Κων/νος Παπαλός
Η επιτροπή παραλαβής θα παραλάβει τα έργα συντηρημένα σύμφωνα με τη μεθοδολογία
συντήρησης που πρότεινε ο ανάδοχος και η οποία έχει αξιολογηθεί από το ∆ήμο Καρδίτσας
Β. Για το υποέργο ΙΙ (εξοπλισμός), οι υπάλληλοι του ∆ήμου Καρδίτσας:
- Παρθένη Λαμπρινή Πολ. Μηχανικός με αναπληρώτρια τη Σφέικου Ιωάννα Πολ.
Μηχανικό.
- Βασίλογλου Βασίλειος Πολ. Μηχανικός με αναπληρώτρια την Κοτσάμπαση Κυριακή
Αρχιτέκτονα Μηχανικό
- Τσιλίκας Χαράλαμπος Μηχ.Μηχανικός με αναπληρώτρια τη ∆ημητρακοπούλου Μαρία
Μηχ. Μηχανικό
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κ. Λαμπρινή Παρθένη
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις επιτροπές είναι τιμητική και άμισθη.
2. ∆ιοικητικός υπεύθυνος για την υλοποίηση του υποέργου Ι & ΙΙ είναι ο υπάλληλος του
∆ήμου Καρδίτσας ∆ημήτριος Κωστάκης Πολ. Μηχ. Τ.Ε”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι ∆ημοτικοί
Σύμβουλοι κ. κ., Αρχοντής, Τσαντήλας,Τέγος λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 183/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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