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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους
2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 28/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 11-02-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
4/ 11-02-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 3958/12-2-2013

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού για το έργο
“Συντήρηση – προστασία – προβολή Συλλογής Γιολδάση – Υποέργο ΙΙ”

Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 12:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3652/07-02-2013
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) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

2) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος
3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
4) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
5) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
9) Μπουραζάνης Αθανάσιος Αναπληρ/κό µέλος
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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 µετά από συζήτηση σχετικά µε συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης διαγωνισµού για το έργο “Συντήρηση – προστασία – προβολή Συλλογής
Γιολδάση – Υποέργο ΙΙ” και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την παρουσίαση του θέµατος από τον αρµόδιο υπάλληλο της ∆/νσης
Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας, ∆ηµ. Κωστάκη, ο οποίος αναφέρθηκε
αναλυτικά στο ιστορικό του έργου. Ειδικότερα ανέφερε ότι επειδή ο διαγωνισµός που
διεξήχθη το 2012 κηρύχτηκε άγονος και ακολούθησε σχετική τροποποίηση µελέτης του
έργου, για το νέο διαγωνισµό που θα διεξαχθεί εντός του 2013 απαιτείται συγκρότηση
νέας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού
2. Την εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, αντιδηµάρχου Στ.
Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.
4024/2011 και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, την 6η Φεβρουαρίου 2013 διεξήχθη
δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη
συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισµούς ή
εισηγούνται την ανάθεση ή αξιολογούν ή παρακολουθούν ή παραλαµβάνουν προµήθειες,
υπηρεσίες ή έργα. Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε ότι στην επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης διαγωνισµού για το έργο “Συντήρηση – προστασία – προβολή Συλλογής
Γιολδάση” θα συµµετέχουν οι εξής υπάλληλοι:
Τακτικά Μέλη
1) Παρθένη Λαµπρινή
κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2) Γιαννουλάκη Γεωργία
κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
3) ∆ηµητρακοπούλου Μαρία
κλάδου ΠΕ Μηχ.Μηχανικών
Αναπληρωµατικά Μέλη
1) Κωστάµη Μαρία
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικών
2) Κωστάκης ∆ηµήτριος
κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
3) Αλέξανδρος Λάππας
κλάδου ΤΕ Μηχ.Μηχανικών
Προτείνεται η έγκριση του πρακτικού δηµόσιας κλήρωσης και η συγκρότηση της
επιτροπής σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
2. Το υπ'αριθ. πρωτ. 3508/6-2-2013 πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης
3.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και τις αριθµ.:
α) ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011
β) ∆ΙΣΚΠΟ/1.18/οικ. 23243/23-11-2011
γ) ∆ΙΣΚΠΟ/1.18/οικ. 21700/19-9-2012
αποφάσεις του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής
αποφάσισε οµόφωνα
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1. Εγκρίνει το υπ'αριθ. πρωτ. 3508/6-2-2013 πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης
µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους
στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισµούς ή εισηγούνται την
ανάθεση ή αξιολογούν ή παρακολουθούν ή παραλαµβάνουν προµήθειες, υπηρεσίες ή
έργα, για την ανάδειξη των µελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
διαγωνισµού για το έργο “Συντήρηση – προστασία – προβολή Συλλογής Γιολδάση –
Υποέργο ΙΙ”
2. Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού για το έργο
“Συντήρηση – προστασία – προβολή Συλλογής Γιολδάση – Υποέργο ΙΙ”, ως εξής:
Τακτικά Μέλη
1) Παρθένη Λαµπρινή
κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2) Γιαννουλάκη Γεωργία
κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
3) ∆ηµητρακοπούλου Μαρία
κλάδου ΠΕ Μηχ.Μηχανικών
Αναπληρωµατικά Μέλη
1) Κωστάµη Μαρία
2) Κωστάκης ∆ηµήτριος
3) Αλέξανδρος Λάππας

κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικών
κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
κλάδου ΤΕ Μηχ.Μηχανικών

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Παρθένη Λαµπρινή
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
28/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

