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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 10η του μήνα Οκτωβρίου  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. 398/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 27/09/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 398 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
16/27-09-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

            Αριθμ.Πρωτ.24787/16-10-2012  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
 

Καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2012 (απευθείας ανάθεση). 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22343/20-09-2012 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  18)Τσιούκης Λάμπρος 1)Παπαγεωργίου Σταύρος 

2) Αναστασίου Απόστολος  19)Χλαπάνας Ηλίας 2)Τσίπρας Εμμανουήλ 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  20)Βερίλλης ∆ομήνικος   

4) Γούλας Σωτήριος  21)Γεννάδιος Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  23)Ντελής Ιωάννης  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  24)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  25)Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  26)Τέγος Χρήστος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  27)Γιοβάνης Γεώργιος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  28)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  20)Αρχοντής ∆ημήτριος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  30)Τσαντήλας Βασίλειος  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  31)Χάρμπας Θωμάς  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

17)Σούφλα Ουρανία    
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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 

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  
τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2012 (απευθείας αναθέσεις)  και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του  αναπλ. πρ/νου του Τμήματος προμηθειών Ιω. Κατσαούνου, η οποία έχει 
ως εξής: 

“Σύμφωνα με την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012 κρίθηκε ότι « Το ∆ημοτικό Συμβούλιο, ως 
όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε 
θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής 
διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του ∆ήμου. (άρθρα 65 και 72 του 
Ν.3852/2010). Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής 
προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο ∆ημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η 
προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας 
περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο 
(Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση 
της σχετικής πίστωσης.»  

Από την ανωτέρω Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνάγεται το συμπέρασμα ότι πριν από τη 
διενέργεια οποιασδήποτε δημοτικής προμήθειας απαιτείται απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου 
για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας αυτής. 

Θα πρέπει , λοιπόν για τις προμήθειες που εμπίπτουν στα όρια της απευθείας ανάθεσης, ακόμη 
και γι αυτές που  δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί στο σύνολό τους, να εγκρίνουμε την 
διενέργεια τους με τη διαδικασία της  ανάθεσης.  

Οι προμήθειες αυτές σε αυτή την πρώτη  φάση είναι οι εξής:  

Προμήθεια χαρτιού α4 -- α3 -- α5  χαρτιού σχεδιάσεως & μηχ. χαρτιού του δήμου Καρδίτσας 
για το έτος 2012. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ) 10-6612.0002 (15.000,00€)     
Προμήθεια  γραφικής ύλης - ειδών γραφείου για όλες τις υπηρεσίες για το έτος 2012. 
∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ) 10-6612.0001 (15.000,00€)    
Εργασίες  ταχυμεταφοράς επιστολών του δήμου Καρδίτσας έτους 2012. ∆ιαδικασία/ κ.α./ 
πόσο: (28/80) 00-6221.0001 (20.000,00€)  
Εργασίες επίδοσης  δικαστικών εγγραφών   δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012 .  ∆ιαδικασία/ 
κ.α./ πόσο: (28/80) 00-6116.0000 (5.000,00€) 

Εργασίες  συντήρησης κλιματιστικών  του δημοτικού μεγάρου, και λοιπών δημοτικών για το 
έτος 2012. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (28/80) 10-6265.0004 (10.000,00€) 

Εργασίες  συντήρησης (αναγόμωση πυροσβεστήρων) του δημοτικού μεγάρου  και λοιπών 
δημοτικών κτιρίων για το έτος 2012. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (28/80) 10-6261.0001 
(15.000,00€) 
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Εργασίες  συντήρησης  επισκευής σε φωτοτυπικά μηχανήματα του δήμου Καρδίτσας  το έτος 
2012 . ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (28/80), 10-6265.0001, (20.000,00€) 
 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
του δήμου Καρδίτσας  για το έτος 2012. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (28/80), 10-6267.0001, 
(15.000,00€) 
Συντήρηση επισκευή καυστήρων – λεβήτων του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012. 
∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (28/80),  10-6265.0007, (20.000,00€) 
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
του δήμου Καρδίτσας  για το έτος 2012 . ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ), 10-6674.0001 
(15.000,00€) 
Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις υπηρεσίες του δήμου Καρδίτσας 2012 (ΚΑΠΗ & 
λοιπές υπηρεσίες). ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ), 10-6681.0000, (2.000,00€) 
Προμήθειας φωτοτυπικού υλικού (φωτοτυπίες) του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012. 
∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ) ,10-6612.0003, (14.000,00€) 
Προμήθεια ανταλλακτικών φ/α μηχανημάτων του δήμου Καρδίτσας  για το έτος 2012. 
∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ), 10-6613.0004, (15.000,00€) 

Προμήθεια κλειδιών θυρών και συναφών υλικών. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ),10-
6654.0000, (1.500,00€ ) 

Εργασία καθαρισμού μοκετών των παιδικών σταθμών του δήμου Καρδίτσας.  ∆ιαδικασία/ κ.α./ 
πόσο: (28/80), 70.05 6274.0001, (3.000,00€)  
 Εργασία καθαρισμού γραφείων του δήμου Καρδίτσας. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (28/80),10-
6274,0000, (3.000,00€)   
Προμήθεια Πινακίδων κυκλοφορίας και ονοματοδοσίας. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ),30-
7135.000,1, (10.000,00€ ) 
Προμήθεια λοιπού υλικού υπηρεσίας Πρασίνου (μισινέζες χλοοκοπτικών) ∆ιαδικασία/ κ.α./ 
πόσο:  (ΕΚΠΟΤΑ),35-6654.0001,  (2.000,00€)   
Εργασία συντήρησης επίπλων - λοιπού εξοπλισμού υπηρεσιών. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: 
(28/80), 10-6265.0003, (3.000,00€) 
Εργασία συντήρησης επίπλων λοιπού εξοπλισμού σκευών παιδικών σταθμών. ∆ιαδικασία/ κ.α./ 
πόσο: (28/80),  70.05-6265.0001, ( 3.000,00€ ) 
Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων (γυψοσανίδες – υαλοπίνακες Τεχνικής Υπηρεσίας). 
∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ),10-6661.0000, (3.000,00€ ) 
Αγορά εργαλείων μικρών υλικών υπηρεσίας Πρασίνου. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ), 35-
7135.0000, ( 6.000,00€) 
Αγορά εργαλείων μικρών υλικών Τεχνικής Υπηρεσίας. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ), 30-
7135.0000,  (2.000,00€.) 
Προμήθεια  για ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού παιδικών σταθμών. 
∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ),70.05-6673.0001, (2.000,00€)  
Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού παιδικών σταθμών ( τηλεοράσεις, κουζίνες σκούπες , κ.λ.π.) 
∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ), 70.05-7135.0001 (6.000,00€)  
Προμήθεια δορυφορικών ψηφιακών δεκτών ∆.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου. ∆ιαδικασία/ κ.α./ 
(ΕΚΠΟΤΑ),πόσο: 10-7135.0002, (15.000,00€)  
Εργασίες για συντήρηση και επισκευή σε παγκάκια. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (28/80) 35-
6262.0001 (7.000,00€)  
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη και βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων πλην 
διοικητικών υπηρεσιών. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: 10-6695.0001 (15.000,00€) 
Προμήθεια άλλων σκευών 10-7133.0002. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΑ∆ Α-416=1.000,00€, 
ΥΠΟΛ.ΚΩ∆.:14.000,00€) (ΕΚΠΟΤΑ) 
Προμήθεια επίπλων. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ), 10-7133.0001 (15.000,00€)   
Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ), 10-6613.0001, 
(15.000,00€) 
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Προμήθεια υγρού καθαρισμού κάδων υπηρεσίας Περιβάλλοντος. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: 
(ΕΚΠΟΤΑ), 20-6633.0000, (15.000,00€)  
Προμήθεια υλικά φαρμακείου  (στείρωση ζώων). ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ),  35-
6681.0000, (15.000,00€) 
Προμήθεια ζωοτροφών. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (ΕΚΠΟΤΑ), 35-6692.0002, (10.000,00€) 
Εργασίες καταμέτρησης υδρομετρητών. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (28/80), 25-6262.0004 
(15.000,00€) 
Εργασίες αποκατάστασης δασικών οδών με κοπή δέντρων στο περιαστικό δασικό δίκτυο. 
∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (28/80), 30-7323.0034 (2.500,00€)  
 Εργασίες για συντήρηση τερματικών φρεατίων. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: (28/80) 25-
6262.0014 (6.000,00€)   
Εργασίες συντήρησης δασικών δρόμων ∆.Ε. Μητρόπολης. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: 28/80, 30-
7323.0044   (6.900,00€)  
Εργασίες καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων στις ∆ημοτικές Ενότητες. ∆ιαδικασία / κ.α./ 
πόσο: (28/80) 10-6274.0001  (24.000,00€) 
Εργασίες έλεγχου χρήσης έτους 2011 από ορκωτούς λογιστές. ∆ιαδικασία/ κ.α./ πόσο: 
(28/80), 10-6142.0001, (24.000,00€) Στη συγκεκριμένη υπηρεσία  θα πρέπει να γίνει και 
ανάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του ∆.Κ.Κ. . 
 Η οικονομική υπηρεσία έχει δεχθεί ήδη τρεις οικονομικές προσφορές, καλύτερη εξ’ αυτών η 
προσφορά  της εταιρείας  Σ.Ο.Λ. ( με ΑΦΜ  094394659) και με ποσό  23.812,80€. 
 
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Aποφάσισε ομόφωνα 
 
1.Την διενέργεια των παραπάνω προμηθειών και εργασιών με τη διαδικασία της απ’ ευθείας 
ανάθεσης. 
 
2.Αναθέτει την εργασία, του ελέγχου χρήσης  2011 στην εταιρεία Σ.Ο.Λ. ( ΑΦΜ  094394659) 
και ειδικότερα προτείνει τον  ορκωτό ελεγκτή λογιστή Απόστολο Πολύζο με Αρ. Μητρώου 
Σ.Ο.Ε.Λ 14491 ως τακτικό  και τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Κωνσταντίνο Μπουντούνη με Αρ. 
Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 11461 ως αναπληρωματικό  ,  έναντι πόσου 23.812,80€ μαζί με το ΦΠΑ.   
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε ο   ∆ημοτικός 
Σύμβουλος κ. Σουφλάκος Βασίλειος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 

  Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
398/2012 
 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 
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