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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
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 13η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 
2012 και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
55/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής στις 09-02-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
55/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

4ο / 09-02-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε           
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                            
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

 Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια τροφίµων µηνών Ιανουαρίου και 
Φεβρουαρίου  για το ∆ήµο Καρδίτσας έτους 2012.  
  
 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη 

και ώρα 11:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 2506/03-02-2012 

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   

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος    

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος   

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος    

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος    

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

9) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό 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  του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε ψήφιση 
πίστωσης για την προµήθεια τροφίµων µηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου για το ∆ήµο 
Καρδίτσας έτους 2012  και αφού έλαβε υπόψη: 
  

• Το γεγονός ότι στις 04-01-2012 διενεργήθηκε ανοιχτός διαγωνισµός «Προµήθειας 
Τροφίµων έτους 2012». 

 
• Το γεγονός ότι λόγω των επιταγών του Π.∆. 113/2010 δεν µπορούσε να διενεργηθεί 

διαγωνισµός κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2011 και πριν τη σύνταξη του νέου 
προϋπολογισµού για το επόµενο οικονοµικό έτος 2012.   

 
• Το άρθρο 278  του Ν. 3852/2010 «Προληπτικός Έλεγχος Συµβάσεων» σύµφωνα µε το 

οποίο για συµβάσεις προµήθειας αγαθών προϋπολογιζόµενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ  ποσού 
εκατό χιλιάδων ευρώ και µέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ διενεργείται 
υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας αυτών , πριν από τη σύναψή τους , από 
τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο 
των δαπανών τους. 
 

• Το άρθρο 149 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής που αφορούν σύναψη συµβάσεων αποστέλλονται για έλεγχο στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας . 
 

• Την εισήγηση του κ. Προέδρου της Οικ. επιτροπής που έχει ως ακολούθως: Από την 
ηµέρα που θα διεξαχθεί ένα διαγωνισµός µέχρι να  ολοκληρωθεί  απαιτείται ένα χρονικό 
διάστηµα. Το διάστηµα όµως αυτό είµαστε υποχρεωµένοι να καλύπτουµε τους Παιδικούς 
σταθµούς µε τρόφιµα. Ο ∆ήµαρχος µε την υπ’ αριθ. 22/2012 απόφασή του ανέθεσε µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προµήθεια τροφίµων στην επιχείρηση ΡΟΒΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και στην επιχείρηση ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΗ (Φρουτεµπορική 
Συνεργασία). Η ανάθεση αυτή αφορά το χρονικό διάστηµα µέχρι την υπογραφή της 
σύµβασης για την υλοποίηση του ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων. 
Εισηγούµαι την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000 € για την κάλυψη της δαπάνης 
προµήθειας τροφίµων για το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα. 
 

• Την υπ’ αριθ. 22/2012 απόφαση του ∆ηµάρχου. 
 

••  ΤΤηηνν  εεγγγγεεγγρρααµµµµέέννηη  ππίίσσττωωσσηη  σσττοονν  ΚΚ..ΑΑ..::  7700..0055..66662244..00000011  µµεε  ττίίττλλοο    ΈΈξξοοδδαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  
σσυυσσσσιιττίίωωνν  ((  ττρρόόφφιιµµαα))  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  οοιικκ..  έέττοουυςς  22001122..  

  
••  ΤΤοο  άάρρθθρροο  7722  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100..  

 

 
Αποφάσισε οµόφωνα 

 

Ψηφίζει πίστωση  ύψους 12.000,00 € ( εκ των οποίων 10.000,00 € υπέρ της επιχείρησης 
ΡΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και τα υπόλοιπα 2.000,00 € υπέρ της επιχείρησης 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΗ ) στον Κ.Α.: 70.05.6624.0001 µε τίτλο Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ( 
τρόφιµα) του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012  . 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
55/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

   

   

Καρδίτσα  17-02-2012 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 

 


