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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 24η του μήνα Φεβρουαρίου 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. 77/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 23/2/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
5/23-2-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Καθορισμός και έγκριση του τρόπου ανάθεσης προμηθειών του ∆ήμου Καρδίτσας 

για το έτος 2012. 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 3253/16-2-2012 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) Αγραφιώτου Ελένη  16)Παπαγεωργίου Σταύρος 1) Χλαπάνας Ηλίας 

2) Αναστασίου Απόστολος  17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος 2) Ντελής Ιωάννης 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18)Σούφλα Ουρανία 3)Τσίπρας Εμμανουήλ  

4) Γούλας Σωτήριος  19)Τσιούκης Λάμπρος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20)Βερίλλης ∆ομήνικος Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

6) Ζορμπάς Ιωάννης  21)Γεννάδιος Ιωάννης  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  25)Τέγος Χρήστος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  26)Γιοβάνης Γεώργιος   

12)Μουζιούρας Νικόλαος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  28)Αρχοντής ∆ημήτριος  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  29)Τσαντήλας Βασίλειος  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα  30)Χάρμπας Θωμάς  

    
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 30), 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 του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με καθορισμό και 
έγκριση του τρόπου ανάθεσης προμηθειών του ∆ήμου Καρδίτσας για το έτος 2012 και αφού 
έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση του αναπ. Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών του ∆ήμου 
Καρδίτσας κ. Ιωάννη Κατσαούνου που έχει ως ακολούθως: 
Πρόκειται για τον ορισμό του τρόπου ανάθεσης και της διαδικασίας-κριτηρίου για τη 
διενέργεια συγκεκριμένων προμηθειών του έτους 2012. 
Στο άρθρο 2 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (Υ.Α. 11389/23-3-1993/ΦΕΚ 185) 
περιγράφονται τα είδη των διαγωνισμών που προβλέπονται με το συγκεκριμένο κανονισμό, 
ενώ στα επόμενα άρθρα ορίζονται οι τρόποι εκτέλεσης αυτών. 
Στο άρθρο 20 γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, τα 
κριτήρια αυτά είναι της χαμηλότερης τιμής και της συμφερότερης προσφοράς.  
Στα άρθρα 41 & 42 γίνεται ιδιαίτερη μνεία στον τρόπο ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών 
για τις προμήθειες ειδών παντοπωλείου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτει το γάλα 
εργαζομένων. 
Οι προμήθειες για τις οποίες απαιτείται ο ορισμός του τρόπου ανάθεσης και της διαδικασίας-
κριτηρίου είναι οι ακόλουθες : 
Α) Προμήθεια γάλατος  στους εργαζομένους  
Στον προϋπολογισμό του ∆ήμου οικ. έτους 2012 υπάρχουν εγγεγραμμένες οι παρακάτω 
πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς για την προμήθεια γάλατος 

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ (€) Α.Α.Υ. 
10-6061.0001 Παροχές εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα)  4.000,00 Α-58 
15-6061.0001 Παροχές ένδυσης ( ένδυση εργατοτ/κού προσωπικού) 20.000,00 Α-67 
20-6061.0001 Παροχές σε είδος ( γάλα) 40.000,00 Α-96 
25-6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 

ένστολου προσωπικού)  γάλα 
 2.000,00 Α-103 

30-6061.0001 Παροχές σε είδος ( γάλα) 10.000,00 Α-132 
35-6061.0001 Παροχές σε είδος ( γάλα) 10.000,00 Α-137 
45-6061.0000 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 

ένστολου προσωπικού)  γάλα 
 1.000,00 Α-163 

                                                           ΣΥΝΟΛΟ                87.000,00 € 
Για την παραπάνω προμήθεια έχει συνταχθεί μελέτη προϋπολογισμού 82.368,00€, ήτοι 300 
δικαιούχοι Χ 264 ημέρες εργασίας Χ1,04 € (μέση τιμή γάλατος). Προτείνεται η διαδικασία 
του ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Η διαδικασία 
προβλέπεται στα άρθρα 41 & 42 του ΕΚΠΟΤΑ. Το όριο για τη διενέργεια ανοιχτού 
διαγωνισμού είναι 60.000 € συν Φ.Π.Α. και άνω (13% για τη συγκεκριμένη προμήθεια, ήτοι 
σύνολο 67.800 €.) Η συγκεκριμένη παροχή προβλέπεται από την  υπ. αριθμ. 53361/06 ΚΥΑ. 
Β) Προμήθεια ειδών καθαριότητας    
Στον προϋπολογισμό του ∆ήμου οικ. έτους 2012 υπάρχουν εγγεγραμμένες οι παρακάτω 
πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ (€) Α.Α.Υ. 
10-6635.0000 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας  15.000,00 Α-522 
20-6635.0000 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας  20.000,00 Α-523 
25-6634.0000 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  10.000,00 Α-524 
30-6635.0000 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας    1.000,00 Α-525 
40-6635.0000 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας    2.000,00 Α-526 
50-6635.0000 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας  1.000,00 Α-527 
70.03-6635.0000 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας     850,00 Α-528 
70.05-6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15.000,00 Α-529 
70.05-6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας   5.000,00 Α-530 
                                                           ΣΥΝΟΛΟ                 69.850,00 € 
Για την παραπάνω προμήθεια έχει συνταχθεί μελέτη προϋπολογισμού 55.000,00€. 
Προτείνεται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Το 
όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού είναι από 15.000 € με το Φ.Π.Α. έως 60.000€ 
χωρίς το Φ.Π.Α.  
Γ) Προμήθεια αναλωσίμων ειδών ( μελάνια & τόνερ) 



Στον προϋπολογισμό του ∆ήμου οικ. έτους 2012 υπάρχουν εγγεγραμμένες οι παρακάτω 
πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών 

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ (€) Α.Α.Υ. 
10-6613.0003 Προμήθεια υλικών (μελανάκια)  25.000,00 Α-531 
10-6613.0005 Προμήθεια υλικών (τόνερ, αναλώσιμα φωτοτυπικών)  25.000,00 Α-532 
                                                           ΣΥΝΟΛΟ                50.000,00 € 
Για την παραπάνω προμήθεια έχει συνταχθεί μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00€. 
Προτείνεται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Το 
όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού είναι από 15.000 € με το Φ.Π.Α. έως 60.000€ 
χωρίς το Φ.Π.Α.  
2. Τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών ΟΤΑ (Υ.Α. 11389/23-3-1993/ΦΕΚ 185). 
3. Το ν. 3463/2006 και το άρθρο 65 του ν. 3852/2010 
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων. 
 

Aποφάσισε ομόφωνα 
 
1.Η ανάθεση της προμήθειας γάλατος για τους εργαζομένους του ∆ήμου (ΚΥΑ 53361/02-
10-2006, 1503-11/10/2006) για το οικ. έτος 2012 συνολικού προϋπολογισμού 82.368,00 €, 
θα γίνει με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο τη μεγαλύτερη έκπτωση.  
 
2.Η ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ∆ήμου για το οικ. έτος 
2012 συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 € θα γίνει με τη διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
 
3.Η ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες του ∆ήμου για το οικ. έτος 
2012 συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € θα γίνει με τη διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 77/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
 


