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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 19η του µηνός Iουνίου του έτους 2012 
και ώρα 14:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
277/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 19-06-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
277/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

14ο / 19-06-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

  Αριθµ. Πρωτ.:15298/19-6-2012 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                  
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 
 

∆ιεξαγωγή επαναληπτικής δηµοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Ενοποίηση και 
Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ∆ηµόσιου Χώρου στο ∆ηµοτικό Στάδιο 
Καρδίτσας. 
   

Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Τρίτη και ώρα 

13:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 14764/14-06-2012 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 έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

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) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

9)  Γιοβάνης Γεώργιος , Αναπληρωµατικό Μέλος   

 

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. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε 

διεξαγωγή επαναληπτικής δηµοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Ενοποίηση και 
Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ∆ηµόσιου Χώρου στο ∆ηµοτικό Στάδιο Καρδίτσας και 
αφού έλαβε υπόψη: 

 
 1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4944/9-11-2011 (µε Κωδικό 044) ανοιχτή πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – 
Ηπείρου, τροποποιηµένη ως προς τον προϋπολογισµό της πρόσκλησης, σύµφωνα και µε 
την υπ' αριθ. πρωτ. 101/13-1-2012 ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
2. Την υπ' αριθ. 29/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η 
παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου : Ενοποίηση και 
περιβαλλοντική αποκατάσταση δηµόσιου χώρου στο δηµοτικό στάδιο Καρδίτσας , 
συνολικού προϋπολογισµού 1.200.000,00 €. 
 
3. Την υπ' αριθ. 30/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία  εγκρίθηκε η 
υποβολή Τεχνικού  ∆ελτίου για το έργο µε τίτλο «Ενοποίηση και περιβαλλοντική 
αποκατάσταση δηµόσιου χώρου στο δηµοτικό στάδιο Καρδίτσας» ” για ένταξη στο ΕΣΠΑ 
Θεσσαλίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης 044 του άξονα 4 “Αειφόρος ανάπτυξη και 
ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία” για τον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 54 «Άλλα µέτρα 
για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων».  
 
4. Την υπ’ αριθ. 141/2012 απόφαση της Οικ. Επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι 
όροι δηµοπράτησης του έργου: Ενοποίηση και περιβαλλοντική αποκατάσταση δηµόσιου 
χώρου στο δηµοτικό στάδιο Καρδίτσας. 
 
5.Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής           

δηµοσίων  έργων» (Κ∆Ε).  (ΦΕΚ Α΄ 116) 
 
6. Το  Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για 
κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 
 
7. Το από 05-06-2012 Πρακτικό Ι της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου «Ενοποίηση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ∆ηµόσιου Χώρου στο 
∆ηµοτικό Στάδιο Καρδίτσας», που έχει ως ακολούθως: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Ι 
Ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, για την εκτέλεση του 
έργου «Ενοποίηση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ∆ηµόσιου Χώρου στο 
∆ηµοτικό Στάδιο Καρδίτσας», συνολικού προϋπολογισµού 1.200.000,00 ΕΥΡΩ, 
(Εργασίες: 679.433,84 € – Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%: 122.298,09 € – απρόβλεπτα 15%: 
120.259,79 € – απολογιστικές εργασίες: 0,00 € – αναθεώρηση: 53.618,03 – Φ.Π.Α. 

23%: 224.390,25 €). Ο διαγωνισµός γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, 
και ειδικότερα του άρθρου 6 αυτού, (δηλ. σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστό 
έκπτωσης). 
  Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 στην Καρδίτσα στα γραφεία του ∆ήµου οι 
υπογεγραµµένοι: 
1) ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΙΟΣ ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών του ∆ήµου ως Πρόεδρος 
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2) ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του ∆ήµου ως µέλος 
3) ΚΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του ∆ήµου ως µέλος 
αποτελούντες την επιτροπή διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την 58/2012 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, για την ανάδειξη εργολάβου εκτελέσεως του έργου, που 
αναφέρεται παραπάνω, συνήλθαµε σε δηµόσια συνεδρίαση. 

Στις 9:30 π.µ., ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της παραλαβής των φακέλων των 
δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό και των φακέλων των οικονοµικών 

προσφορών, η δε λήξη παραλαβής έγινε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 της 
διακήρυξης, σε εφαρµογή της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), 
δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00 π.µ., ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη του 
χρόνου, περίµενε λίγα λεπτά (2-3) και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής. Καµία προσφορά 
δεν υποβλήθηκε στο παραπάνω χρονικό διάστηµα στην επιτροπή διαγωνισµού  

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού επικοινώνησε µε την υπηρεσία 
του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά 
την παρ. 3.4 της διακήρυξης και έλαβε αρνητική απάντηση. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη της δηµόσιας συνεδρίασης 
και εξέδωσε ανακοίνωση σε πίνακα της υπηρεσίας µε την οποία γνωστοποίησε στους 
διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν 
(ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω 

ανακοίνωση. 
Επειδή δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, η δηµοπρασία θα διενεργηθεί σε νέα 

ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ. πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.), σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 18 της διακήρυξης. 

Καρδίτσα, 5 Ιουνίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΚΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 8.  Το άρθρο  72 του Ν. 3852/2010. 
 

                                          Αποφάσισε   οµόφωνα  
 

 Τη διεξαγωγή επαναληπτικής δηµοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Ενοποίηση και 
Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ∆ηµόσιου Χώρου στο ∆ηµοτικό Στάδιο Καρδίτσας την 
Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 10:00 µε τους όρους της υπ’ αριθ. 141/2012 απόφαση 
της Οικ. Επιτροπής. 

                  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 
277/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα   2012 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 


