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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014
και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ.
90/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 6-3-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 90/2014
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
8/6-3-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 8333/26-3-2014

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού της πράξης “∆ηµιουργία λευκώµατος µε θέµα την
ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα ∆υτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου” και κατακύρωση
αποτελέσµατος.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
9:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 5598/28-2-2014 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) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
6) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος
7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 7, 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 έγκριση πρακτικού διαγωνισµού
της πράξης “∆ηµιουργία λευκώµατος µε θέµα την ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα
∆υτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου” και κατακύρωση αποτελέσµατος και αφού έλαβε
υπόψη:
1.Την αριθ. 278/2012 απόφαση ∆.Σ. Καρδίτσας για την υποβολή φακέλου
υποψηφιότητας - αίτησης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης Leader µε κωδικό L 313-4 σε
δράση που αφορά την «προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων» των
περιοχών και έγκριση της σχετικής µελέτης.
2.Την αριθ.1/2012 µελέτη της ∆νσης Προγραµµατισµού, πληροφορικής και ∆ιαφάνειας.
3.Την αριθµ.πρωτ.3541/14-2-2013
απόφαση ένταξης της πράξης στο Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ), Μέτρο 41, Υποµέτρο L 313 .
4.Την αριθ. 166/2013 απόφαση ∆.Σ. Καρδίτσας σχετικά µε την αποδοχή της απόφασης
ένταξης χρηµατοδότησης της ανωτέρω πράξης.
5.Την από 19-6-2013 Σύµβαση µεταξύ ΟΤ∆ και ∆ήµου Καρδίτσας για την υλοποίηση του
έργου στα πλαίσια του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης Leader του Άξονα 4 του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ).
6.Την αριθ.371/2013 απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την παραλαβή της επικαιροποιηµένης
αριθ.1/2012 µελέτης και καθορισµός διενέργειας διαγωνισµού.
7.Την αριθ.620/2013 απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την τροποποίηση του τρόπου διενέργειας
διαγωνισµού.
8.Την αριθ.526/2013 απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε το καθορισµό των όρων διακήρυξης της
πράξης.
9.Την
αριθ.πρωτ.1070/17-1-2014 προέγκριση δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο:
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
∆ΥΤΙΚΟΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ» µε Κωδ.ΟΠΣΑΑ 179498, του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ) Μέτρο 41, του Άξονα 4.
10.Την αριθ.13/2014 απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
της πράξης.
11.Το από 18/2/2014 Πρακτικό Ι-ΙΙ-ΙΙΙ ∆ιεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών
πρόχειρου διαγωνισµού σύµφωνα µε το Π.∆.28/1980 και µε την συµφερότερη τιµή για το
έργο: «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
∆ΥΤΙΚΟΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ»
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12.Το γεγονός ότι η Επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης λαµβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω αλλά και την ιδιαιτερότητα του δηµοπρατούµενου έργου εισηγείται προς το
σώµα της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας να κατακυρώσει τον διαγωνισµό
για το έργο: «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΟΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ» στην µοναδική υποψήφια εταιρεία:B
& C PRODUCTIONS IKE ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ – ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, µε
ποσοστό έκπτωσης 5% ή 42.591,82 €.
Η οικονοµική Επιτροπή,
έλαβε υπόψη τα
πρακτικά της δηµοπρασίας, την
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης όπως αποτυπώνεται στο
από 18/2/2014
Πρακτικό Ι-ΙΙ-ΙΙΙ ∆ιεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου διαγωνισµού, τα
λοιπά στοιχεία του φακέλου τού διαγωνισµού, τις αναφερόµενες διατάξεις και τα
υπηρεσιακά έγγραφα που συνοδεύουν το διαγωνισµό.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τα πρακτικά του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου “∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ
ΘΕΜΑ
ΤΗΝ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
∆ΥΤΙΚΟΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ”, συνολικού προϋπολογισµού 44.833,50 € ,
από τα οποία προκύπτει ότι ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται η µοναδική υποψήφια
εταιρεία :B & C PRODUCTIONS IKE ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ – ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, µε ποσοστό έκπτωσης 5% ή 42.591,82 €.
2. Αναθέτει στον ∆ήµαρχο Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνο Παπαλό τις περαιτέρω ενέργειες για
υπογραφή της σύµβασης.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
90/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

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

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

