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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 6η του μήνα Απριλίου του έτους 2012 και 
ώρα 10.00 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. 103/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 2/4/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
7/2-4-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Αριθ. Πρωτ. 8791/6-4-2012  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΜΑ 
Καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2012 (προμήθειες: ηλεκτρολογικού 
υλικού, ασφαλτικών υλικών, υλικών συντήρησης & επισκευής δημοτικών κτιρίων, 

υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων, ελαστικών) 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και ώρα 

7:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7593/23-3-2012 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 

τακτική συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας, κατόπιν αναβολής της προγραμματισθείσας 

για 29-3-2012 συνεδρίασης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  17)Σούφλα Ουρανία 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  18)Τσιούκης Λάμπρος 2)Χλαπάνας Ηλίας 

3) Γούλας Σωτήριος  19)Βερίλλης ∆ομήνικος   

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20)Γεννάδιος Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

5) Ζορμπάς Ιωάννης  21)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

6) Καραγιάννης Νικόλαος  22)Ντελής Ιωάννης  

7) Κατσιαβάρας Θωμάς  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  25)Τέγος Χρήστος  

10)Μαρκινός Αθανάσιος  26)Γιοβάνης Γεώργιος  

11)Μουζιούρας Νικόλαος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12)Μπατζιάκας Βασίλειος  28)Τσίπρας Εμμανουήλ  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  29)Αρχοντής ∆ημήτριος  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα  30)Τσαντήλας Βασίλειος  

15)Παπαγεωργίου Σταύρος  31)Χάρμπας Θωμάς  

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 31), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού 
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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 με την υπ'αριθμ. 95/2012 απόφασή του 
ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος σχετικά με 
καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2012 (προμήθειες: ηλεκτρολογικού υλικού, 
ασφαλτικών υλικών, υλικών συντήρησης & επισκευής δημοτικών κτιρίων, υλικών 
συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων, ελαστικών) και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αναπλ. πρ/νου του Τμήματος προμηθειών Ιω. Κατσαούνου, η οποία 
έχει ως εξής: 

Πρόκειται για τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 του ΕΚΠΟΤΑ. Το άρθρο 2 αναφέρει τα εξής: 
'Άρθρο 2 :  
Αρμόδια όργανα - ορισμοί  
1. Αρμόδια όργανα για τη λήψη των αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του ν. 1797/1988 
"προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και της παρούσας, για τις 
προμήθειες που εκτελούνται από τους φορείς του άρθρου 1 αυτής, είναι ο Υπουργός 
Εσωτερικών, ο νομάρχης, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο τα όργανα που 
προσδιορίζονται στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, ή τα εξουσιοδοτημένα 
όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις αυτών και όπως ειδικότερα ορίζεται στα 
επόμενα άρθρα. Οι ειδικότερες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα ή άλλες 
διατάξεις, που προβλέπουν τον έλεγχο των αποφάσεων των φορέων του άρθρου 1 του 
παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν.  
2. 'Οπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αναφέρεται:  
α. ∆ήμος ή κοινότητα, νοείται και ο σύνδεσμος, το δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα, το δημοτικό 
ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το τοπικό συμβούλιο.  
β. ∆ημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, νοείται για τους συνδέσμους η εκτελεστική επιτροπή, 
για τα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα και τοπικά συμβούλια το διοικητικό τους συμβούλιο.  
γ. ∆ήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας, νοείται ο Πρόεδρος του συνδέσμου, του ιδρύματος 
του νομικού προσώπου, του τοπικού συμβουλίου.  
δ. ∆ημαρχιακή επιτροπή, νοείται η εκτελεστική επιτροπή του ιδρύματος.  
ε. ∆ημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος, νοείται για τους συνδέσμους, τα δημοτικά και 
κοινοτικά ιδρύματα, τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 
τα τοπικά συμβούλια μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου.  
3. Η απαιτούμενη από τις διατάξεις των επομένων άρθρων του παρόντος κανονισμού 
γνωμοδότηση του "αρμοδίου οργάνου" παρέχεται από την επιτροπή της παραγράφου 2 του 
άρθρου 46 του παρόντος.  
4. "Ανοικτός διαγωνισμός" είναι εκείνη η διαδικασία διαγωνισμού στα πλαίσια της οποίας 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορές.  
5. "Κλειστός διαγωνισμός" είναι εκείνη η διαδικασία διαγωνισμού στα πλαίσια της οποίας 
μόνον οι προμηθευτές που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να 
υποβάλουν προσφορές.  
6. "∆ιαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης" ή "απ' ευθείας ανάθεση" είναι η διαδικασία 
εκείνη στα πλαίσια της οποίας η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στους προμηθευτές 
της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή 
περισσότερους από αυτούς.  
7. "Πρόχειρος διαγωνισμός" είναι εκείνη η συνοπτική διαδικασία κατά την οποία δεν 
ισχύουν αναγκαστικά οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.  
8. "Τεχνικές προδιαγραφές" είναι το σύνολο των αναφερομένων. ιδίως στα τεύχη 
δημοπράτησης, τεχνικών χαρακτηριστικών που πρέπει να συγκεντρώνει ένα προϊόν όπως η 
ποιότητα η απόδοση η ασφάλεια ή οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους 
δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, που καθιστούν δυνατό τον 
αντικειμενικό χαρακτηρισμό ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας κατά τέτοιο 
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τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην χρήση για την οποία προορίζεται από την αναθέτουσα 
αρχή.  
9. "Πρότυπο" είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο 
οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή η τήρηση όμως των οποίων 
δεν είναι κατ' αρχήν υποχρεωτική.  
10. "Ευρωπαϊκό πρότυπο" είναι το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτρονικών Προϊόντων 
(CENELEC) ως Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ) ή 'Εγγραφο Εναρμόνισης (HD), σύμφωνα με τους 
κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών.  
11. "Κοινές τεχνικές προδιαγραφές" είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοερωθεί 
για να εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 
 

Οι προμήθειες, για τις οποίες απαιτείται ο ορισμός του τρόπου ανάθεσης και της 
διαδικασίας είναι οι ακόλουθες: 
 
“ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ)’’ συνολικού προϋπολογισμού 72462€ (με βάση 
την προμέτρηση της υπηρεσίας). Οι κωδικοί που βρίσκονται στον προϋπολογισμό του 2012 
αναλύονται πιο κάτω. Προτείνεται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή. Το όριο για τη διενέργεια  προχείρου διαγωνισμού είναι 60.000,00€ χωρίς 
το ΦΠΑ. 
 
Η προμήθεια ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
Ο∆ΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 44.956,50 € (με βάση την προμέτρηση της υπηρεσίας). 
Οι κωδικοί που βρίσκονται στον προϋπολογισμό του 2012 αναλύονται πιο κάτω. Προτείνεται 
η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Το όριο για τη 
διενέργεια προχείρου διαγωνισμού είναι 60.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ. 
 
Η προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ συνολικού 
προϋπολογισμού 57.029,57 € (με βάση την προμέτρηση της υπηρεσίας). Οι κωδικοί που 
βρίσκονται στον προϋπολογισμό του 2012 αναλύονται πιο κάτω. Προτείνεται η διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Το όριο για τη διενέργεια  
προχείρου διαγωνισμού είναι 60.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ. 
 
Η προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ συνολικού 
προϋπολογισμού 44.000,00 € (με βάση την προμέτρηση της υπηρεσίας). Οι κωδικοί που 
βρίσκονται στον προϋπολογισμό του 2012 αναλύονται πιο κάτω. Προτείνεται η διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Το όριο για τη διενέργεια  
προχείρου διαγωνισμού είναι 60.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ. 
 
Η προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 55.181,00 € (με βάση 
την προμέτρηση της υπηρεσίας). Οι κωδικοί που βρίσκονται στον προϋπολογισμό του 2012 
αναλύονται πιο κάτω. Προτείνεται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη 
συμφερότερη προσφορά. Το όριο για τη διενέργεια προχείρου διαγωνισμού είναι 60.000,00€ 
χωρίς το ΦΠΑ. 
 

 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ)   

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
20-6662.0001 Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου 10.000,00  
20-6662.0002 Προμήθεια  αμμοχάλικου 5.000,00  
20-6662.0003 Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού 35.000,00  
20-6662.0004 Προμήθεια  ιστών  &  αγκυρίων 5.000,00  



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β4ΩΚΩΕΗ-ΧΤΒ 
25-6672.0001 Προμήθεια  ηλεκτρομοτέρ &  αντλιών 30.000,00  
25-6672.0007 Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού 10.000,00  
                                                                             ΣΥΝΟΛΟ 95.000,00 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
Ο∆ΩΝ   
   

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
30-6662.0004 Υλικά ασφάλτου         45.000,00 
   
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ    

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ 
ΚΑ 30-6661.0001 Υλικά συντήρησης  και επισκευής κτιρίων 8.000,00 
ΚΑ 45-6661.0000 Υλικά συντήρησης  και επισκευής κτιρίων 5.000,00  
ΚΑ 50-6661.0001 Υλικά συντήρησης  και επισκευής κτιρίων 5.000,00  
ΚΑ 70.05-6661.0001 Υλικά συντήρησης  και επισκευής κτιρίων 15.000,00  

ΚΑ 30-6661.0002 Υλικά χρωματισμών 15.000,00  

ΚΑ 30-6662.0002 Υλικά σιδήρου 10.000,00  
                                                                               ΣΥΝΟΛΟ      58.000,00 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
30-6662.0001 Υλικά συντήρησης  & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10.000,00 
30-6662.0003  Υλικά πεζοδρομίων 45.000,00 
35-6662.0000 Υλικά συντήρησης  & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων  
45-6662.0000 Υλικά συντήρησης  & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 
50-6661.0002 Υλικά συντήρησης  & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 
70.05-6662.0001 Υλικά συντήρησης  & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 
                                                                              ΣΥΝΟΛΟ 63.000,00 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ    
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
20-6672.0001 Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων 25.000,00 
30-6672.0001 Προμήθεια ελαστικών 30.000,00 
35-6672.0001 Προμήθεια ελαστικών 5.000,00 
                                                                              ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 

 
 
2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων 

Aποφάσισε ομόφωνα 
 
1. Η προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ) συνολικού προϋπολογισμού 
72.462,00 € για το έτος 2012 θα γίνει με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
 
2. Η προμήθεια ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
Ο∆ΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 44.956,50 € για το έτος 2012 θα γίνει με τη διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
 
3. Η προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ συνολικού 
προϋπολογισμού  57.029,57 € για το έτος 2012 θα γίνει με τη διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β4ΩΚΩΕΗ-ΧΤΒ 
4. Η προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00 € για το έτος 2012 θα γίνει με τη διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
 
5. Η προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 55.181,00 € για το 
έτος 2012 θα γίνει με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη συμφερότερη 
προσφορά.  
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 103/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
 


