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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 30η του µηνός Ιουλίου 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.  
366/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 30-07-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
366/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

19ο / 30-07-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
Αρ. Πρωτ.:  

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                  
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Μετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού προµήθειας 

ηλεκτρολογικού υλικού ( υπόλοιπο προµήθειας ). 
  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  ∆ευτέρα και ώρα 

10:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 18892/30-07-2012 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    

 

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. 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:  
 

 

      
Η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου Καρδίτσας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση µε 
µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης την «µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του 
διαγωνισµού προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ( υπόλοιπο προµήθειας)». Η συνεδρίαση 
κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η δυνατότητα για µετάθεση της ηµεροµηνίας  του 
διαγωνισµού υπάρχει πριν από την ηµεροµηνία  διενέργειας και υπάρχει άµεση ανάγκη για 
την προµήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου  
Η Οικονοµική Επιτροπή   µετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 
 
1. Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Ιωάννη Κατσαούνου που έχει ως 
ακολούθως: 
Πρόκειται για τον πρόχειρο διαγωνισµό προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2012 
(Αφορά το µέρος της προµήθειας που δεν ανατέθηκε µε τον πρώτο τακτικό διαγωνισµό 
στις 2/5/2012).  
Ο διαγωνισµός είχε προκηρυχτεί για την 1/8/2012. 
Παρόλο που  οι αντίστοιχες εντολές δηµοσίευσης της διακήρυξης είχαν δοθεί από την 
υπηρεσία, τόσο για τη ∆ευτέρα στις 23/7/2012, όσο και για την Τρίτη στις 24/7/2012 η 
δηµοσίευση έγινε σε µια µόνο ηµερήσια εφηµερίδα την Τρίτη 24/7/2012.  
Προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα στο στάδιο της διενεργείας του διαγωνισµού, 
καθώς απαιτείται και η δηµοσίευση σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα και σε µια ακόµη 
ηµερησία (ν. 3548/2007)  προτείνεται η µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του 
διαγωνισµού κατά 12 ήµερες,  για την 13/08/2012.  
Υπενθυµίζεται  ότι ο ΕΚΠΟΤΑ προβλέπει τη δηµοσίευση σε µια µόνο εφηµερίδα για τον 
πρόχειρο διαγωνισµό, ενώ µε τον ν. 3548/2007 προβλέπεται η δηµοσίευση σε 
περισσότερες εφηµερίδες. 
Η δυνατότητα για µετάθεση της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού δίνεται από τον  ΕΚΠΟΤΑ 
στο άρθρο 10 παρ. 3 που ορίζει ότι: 
«Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να 
µετατίθεται η ηµεροµηνία της υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής ή της διενέργειας του 
διαγωνισµού, µε ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. 
'Όταν η µετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της 
διακήρυξης, το χρονικό διάστηµα της µετάθεσης ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση».  
Με τη µετάθεση της διενεργείας του διαγωνισµού θα δοθεί η ευκαιρία για µεγαλύτερη 
δηµοσιότητα και πιθανόν για µεγαλύτερη συµµετοχή προµηθευτών. Τα έξοδα για τη 
δηµοσίευση θα βαρύνουν τον ανάδοχο η τους αναδόχους της προµήθειας.  
∆εν υπάρχει τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, του προϋπολογισµού και των 
τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές τέθηκαν µε την 242/2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  
 

2. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών  Ο.Τ.Α. 
 
3. Τις διατάξεις  του άρθρου 72 του ν. 3852/10 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 

 

Τη µετάθεση της διενεργείας του διαγωνισµού προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού            
( υπόλοιπο προµήθειας ) κατά 12 ήµερες  στις 13-08-2012 µε το αιτιολογικό να δοθεί στο 
διαγωνισµό η από το νόµο προβλεπόµενη δηµοσιότητα στις εφηµερίδες. Κατά τα άλλα 
ισχύουν τα οριζόµενα στην 242/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
 
 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:  
 

 

 

Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 
366/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα  2012 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 


