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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013
και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
88/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 13-3-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 88
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
8/13-3-2013
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

αριθ. πρωτ. 7759/29-3-2013
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης “Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ
∆ήµου Μητρόπολης Ν. Καρδίτσας”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
9:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 5959/7-3-2013 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) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος

2) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρ. Μέλος

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 8, 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση πρακτικών διαγωνισµού
για την ανάθεση της µελέτης “Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Μητρόπολης Ν. Καρδίτσας” και
αφού έλαβε υπόψη:
1) Το αριθ. πρωτ. 6718/8-6-2011 έγγραφο του ∆ήµου Καρδίτσας «Αίτηση 2ης
τροποποίησης στο Π.Ε.Π Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013 στον άξονα
προτεραιότητας Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη Θεσσαλία»
2) Την αριθ. 2593/28-6-2011 απόφαση ένταξης πράξης«2ης τροποποίησης στο Π.Ε.Π
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
3) Την αριθ. 305/15-7-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποδοχής ένταξης
πράξης«2ης τροποποίησης στο Π.Ε.Π Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 20072013»
4) Την αριθ. 3219/1-8-2011 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας µε την οποία εκφράστηκε θετική γνώµη για την δηµοπράτηση του
υποέργου «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ»
5) Την αριθ. 255/23-8-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για συγκρότηση
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
6) Την αριθ. 282/23-8-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση όρων
δηµοπράτησης
7) Τις δηµοσιεύσεις της Προκήρυξης:
i.
ΦΕΚ/339∆∆Σ/26-8-2011
ii.
ΤΕΕ : 26-8-2011
iii. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ: 26-8-2011
iv. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ: 26-8-2011
v.
Γνώµη 25-8-2011
vi. Επικαιρότητα 25-8-2011
vii. Πρωινός Τύπος: 29-8-2011
8) Ορθή επανάληψη προκήρυξης: έγκριση όρων δηµοπράτησης αρ.314/9-9-2011
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
9) Τις δηµοσιεύσεις της Προκήρυξης (ορθή επανάληψη):
viii. ΦΕΚ 388/∆∆Σ/16-9-2011
ix. ΤΕΕ : 14/9/2011
x.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ: 14/9/2011
xi. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ14/9/2011
xii. Γνώµη 14/9/2011
xiii. Επικαιρότητα 14/9/2011
xiv. Πρωινός Τύπος 14/9/2011
10)
Την αναβολή παραλαβής προσφορών στις 20/10/2011
11)
Την παραλαβή των προσφορών – µονογραφή των περιεχοµένων αυτών στις
27/10/2011
12)
Το µε αριθ. πρωτ. 3655/23-11-2011 Πρακτικό Ι
13)
Τις ενστάσεις κατά του πρακτικού Ι (3756/30-11-2011, 3749/29-112011,3780/30-11-2011)
14)
Την αριθ. 553/6-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τροποποίηση
της αρ. 255/2011 απόφαση για συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
15)
Την αριθ. 7/19-1-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για εξέταση
ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι, µετά από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και
την απόρριψη αυτών
16)
∆ιοικητική προσφυγή της ενιστάµενης σύµπραξης α/α 5 κατά της απόφασης αρ.
7/19-1-2012 της Οικονοµικής Επιτροπής στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
17)
Με την αριθ. 431/38087/6-4-2012 απόφαση της Γενικής Γραµµατέας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης γίνεται η αποδοχή της προσφυγής της ενιστάµενης
σύµπραξης µε α/α 5.
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18)
Τις τροποποιήσεις του Ν.3937/2011 για παράταση προθεσµίας ανάθεσης µελετών
ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ
19)
Το άνοιγµα των φακέλων «Τεχνικής Προσφοράς» κάθε φακέλου διαγωνιζοµένου
που δεν αποκλείστηκε την 27-1-2012
20)
Το άνοιγµα της τεχνικής προσφοράς της σύµπραξης µε α/α 5, µετά την απόφαση
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για τη διοικητική προσφυγή, την 22-5-2012.
21)
Τα υπ' αριθ. 3120/11-6-2012 και 3239/14-6-2012 έγγραφα της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού µε τα οποία ενηµερώθηκαν οι διαγωνιζόµενοι ότι δεν είναι σε ισχύ οι
προσφορές τους αφού παρήλθε η προθεσµία του 6µήνου της προκήρυξης και θα
πρέπει εγγράφως να τις ανανεώσουν, καθώς και όσες εγγυητικές επιστολές έχουν
λήξει.
22)
Το µε αριθ. πρωτ. 3428/22-6-2012 Πρακτικό ΙΙ
23)
Ένσταση κατά του πρακτικού ΙΙ της σύµπραξης µε α/α 5 (3574/2-7-2012)
24)
Την αριθ. 402/4-9-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επί των ενστάσεων
κατά του Πρακτικού ΙΙ, µετά από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε µερική
αποδοχή της ένστασης και αναποµπή του πρακτικού ΙΙ σε νέο διορθωτικό πρακτικό.
25)
Το αριθ. πρωτ. 4788/21-9-2012 ∆ιορθωτικό Πρακτικό ΙΙ, επί του οποίου δεν
υποβλήθηκαν ενστάσεις.
26)
Το άνοιγµα οικονοµικών προσφορών σε δηµόσια συνεδρίαση στις 8-10-2012.
27)
Το µε αριθ. 5191/9-10-2012 Πρακτικό ΙΙΙ , επί του οποίου δεν υποβλήθηκαν
ενστάσεις.
28)
Το µε αριθ. πρωτ. 264/11-1-2013 έγγραφο της επιτροπής διαγωνισµού µε το οποίο
ζητήθηκε από τους διαγωνιζοµένους η ανανέωση των εγγυητικών επιστολών και των
προσφορών τους που έχουν λήξει µέχρι την Παρασκευή 18-1-2013.
29)
Με το άρθρο 24 Ν. 4122/2013 ΦΕΚ 42Α για την παράταση της προθεσµίας για την
ανάθεση της µελέτης µέχρι στις 30-6-2013.
30)
Με αριθ. πρωτ. 1938/1-3-2013 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται στην
Οικονοµική Επιτροπή την ανάθεση της µελέτης
31)
Την αριθ. 39/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για κίνηση της διαδικασίας
σύνταξης της µελέτης
Αποφάσισε οµόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ'αριθµ. ΙΙΙ πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της
µελέτης “Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Μητρόπολης Ν. Καρδίτσας” που πρόκειται να εκπονηθεί
στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης του ∆ήµου Καρδίτσας, από το οποίο
προκύπτει ότι η σύµπραξη “ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΝ∆ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ, ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ” έλαβε τη µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία (94,97), ενώ
έδωσε και την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, ποσού 70.782,79
€ (χωρίς Φ.Π.Α) και 87.062,83 € (µε Φ.Π.Α).
2. Αναθέτει την εκπόνηση της µελέτης “Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Μητρόπολης Ν.
Καρδίτσας” στη σύµπραξη “ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΝ∆ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ, ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ”, διότι έλαβε τη µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία, ενώ
έδωσε και την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά.
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες και για την υπογραφή της
σύµβασης.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

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

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

