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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 23η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 
2012 και ώρα 12:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
415/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις  17-09-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
415/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

24ο / 17-09-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

  Αριθµ. Πρωτ: 27407/23-11-2012 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                             
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής 
αστυνοµίας έτους 2012 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  ∆ευτέρα και 

ώρα 12:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 21776/13-09-2012  

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  1) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   2) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος  3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος 

4  Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 7, 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 έγκριση 
αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 
  Tην εισήγηση του αναπλ. προϊσταµένου  του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου 
Καρδίτσας κ. Κατσαούνου Ιωάννη ο οποίος ανέφερε: 
         Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων»  
• Τις τεχνικές  προδιαγραφές  και τον  ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας 

«ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ».   
• Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π. 0.Τ.Α.). 
• Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων» 
• Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2012,  
Την υπ’ αριθ. 328/2012 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία καθορίστηκε ο τρόπος ανάθεσης 
της προµήθειας & την 338/2012 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

“Πρόκειται για την προµήθεια « ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 
2012 » του δήµου Καρδίτσας ενδεικτικού προϋπολογισµού   15.000,00 €. 

∆ιεξήχθη ο ανοιχτός  Πρόχειρος διαγωνισµός  την 13/08/2012.  
Συνολικά έλαβε µέρος στο διαγωνισµό ένας (1) προµηθευτής: 
 η ετ. Ελληνική ένδυση Μ.Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ 998081283) 
 
Ο  προµηθευτής  έγινε δεκτός  ως προς τα δικαιολογητικά, την τεχνική και την 

οικονοµική προσφορά του.  
Στο διαγωνισµό δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.  
Σε ότι αφορά την τεχνική προσφορά του η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι τα 

προσφερόµενα από τον προµηθευτή είδη καλύπτουν τις προδιαγραφές που είχε θέσει η 
υπηρεσία.  

Σε ότι αφορά την οικονοµική του προσφορά µε τα πρακτικά που συντάχθηκαν στις 
13/08/2012, έγινε  η ακόλουθη αξιολόγηση ανά είδος από την αρµόδια επιτροπή του 
δήµου:  

Για την ετ. Ελληνική ένδυση Μ.Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ 998081283) λοιπόν, η αξιολόγηση έχει 
ως εξής:  

 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ   ΣΤΟΛΕΣ           

Στολή Ανδρική Θερινή. ΠΟΣ 

ΤΙΜΗ 
 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΙΚ 

ΤΙΜΗ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΑ 

1. Ένα (1) σακάκι από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί.  1 92,00 € 9 91,08 € 819,72 € 

2. Ένα (1) παντελόνι από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί.  1 45,00 € 9 44,55 € 400,95 € 
3. Ένα (1) πουκάµισο κοντοµάνικο 
χρώµατος γαλάζιου.  1 20,00 € 9 19,80 € 178,20 € 

4. Ένα (1) ζεύγος κάλτσες βαµβακερές 
χρώµατος µαύρου.  1 5,00 € 9 4,95 € 44,55 € 

5. Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερµάτινα 
δετά χρώµατος µαύρου.  1 50,00 € 9 49,50 € 445,50 € 
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 1.888,92 € 

Στολή Γυναικεία Θερινή  ΠΟΣ 

ΤΙΜΗ 
 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΙΚ 

ΤΙΜΗ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΑ 

1. Ένα (1) σακάκι από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί.  1 92,00 € 4 91,08 € 364,32 € 
2. Ένα (1) παντελόνι από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί.  1 45,00 € 4 44,55 € 178,20 € 

3. Μία (1) φούστα από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί.  1 45,00 € 4 44,55 € 178,20 € 
4. Ένα (1) πουκάµισο κοντοµάνικο 
χρώµατος γαλάζιου.  1 20,00 € 4 19,80 € 79,20 € 

5. Μία (1) µπλούζα µακό ανφόρµ 
χρώµατος γκρι γαλάζιου.  1 20,00 € 4 19,80 € 79,20 € 
6. Ένα (1) ζεύγος γόβες δερµάτινες 
χρώµατος µαύρου. 1 50,00 € 4 49,50 € 198,00 € 
7. Ένα (1) ζεύγος καλσόν στο χρώµα 
του δέρµατος. 1 7,00 € 4 6,93 € 27,72 € 

    ΣΥΝΟΛΟ   
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 1.104,84 € 

ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ           

Στολή Ανδρική Θερινή  ΠΟΣ 

ΤΙΜΗ 
 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΙΚ 

ΤΙΜΗ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΑ 
1. Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα 
µανίκια από καµπαρτίνα βαµβακερή 
χρώµατος κυπαρισσί.  1 55,00 € 9 54,45 € 490,05 € 

2. ∆ύο (2) παντελόνια από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί.  2 40,00 € 9 39,60 € 712,80 € 

3. Ένα (1) σακάκι από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί.  1 90,00 € 9 89,10 € 801,90 € 
4. ∆ύο (2) πουκάµισα κοντοµάνικα 
χρώµατος γαλάζιου.  2 20,00 € 9 19,80 € 356,40 € 

5. Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερµάτινα 
δετά χρώµατος µαύρου.  1 48,00 € 9 47,52 € 427,68 € 

6. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες 
βαµβακερές χρώµατος µαύρου.  4 5,00 € 9 4,95 € 178,20 € 

Στολή Γυναικεία Θερινή            

1. Ένα (1) σακάκι από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί.  1 115,00 € 4 113,85 € 455,40 € 

2. ∆ύο (2) φούστες από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί.  2 45,00 € 4 44,55 € 356,40 € 

3. Ένα (1) παντελόνι από καµπαρτίνα 
βαµβακερή χρώµατος κυπαρισσί.  1 45,00 € 4 44,55 € 178,20 € 
4. ∆ύο (2) πουκάµισα κοντοµάνικα 
χρώµατος γαλάζιου.  2 20,00 € 4 19,80 € 158,40 € 
5. Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα 
µανίκια από καµπαρτίνα βαµβακερή 
χρώµατος κυπαρισσί.  1 55,00 € 4 54,45 € 217,80 € 

6. ∆ύο (2) ζεύγη γόβες δερµάτινες 2 50,00 € 4 49,50 € 396,00 € 
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χρώµατος µαύρου.  

7. Τέσσερα (4) καλσόν στο χρώµα του 
δέρµατος. 4 7,00 € 4 6,93 € 110,88 € 

8. Μία (1) µπλούζα µακό ανφόρµ 
χρώµατος γκρι γαλάζιου.  1 20,00 € 4 19,80 € 79,20 € 

       
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 4.919,31 € 

ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ           

            

ΑΝ∆ΡΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΗ  ΠΟΣ 

ΤΙΜΗ 
 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΙΚ 

ΤΙΜΗ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΑ 
1. Ένα (1) παντελόνι (µε τσέπες) από 
καµπαρτίνα βαµβακερή χρώµατος 
κυπαρισσί.  1 50,00 € 13 49,50 643,50 € 
2. ∆ύο (2) φανέλες κοντοµάνικες 
χρώµατος κυπαρισσί.  2 18,50 € 13 18,32 476,32 € 

3. ∆ύο (2) µπλούζες µακό χρώµατος 
γκριγαλάζιου. ΣΤΑΜΠΑ 2 18,00 € 13 17,82 463,32 € 
4. Ένα (1) γιλέκο µε αποσπώµενα 
µανίκια από καµπαρτίνα βαµβακερή 
χρώµατος κυπαρισσί.  1 55,00 € 13 54,45 707,85 € 

5. Ένα (1) τζόκεϊ χρώµατος κυπαρισσί. 1 15,00 € 13 14,85 193,05 € 

6. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες 
βαµβακερές χρώµατος µαύρου.  4 5,06 € 13 5,01 260,52 € 
7. Ένα (1) ζεύγος µποτάκια δερµάτινα 
χρώµατος µαύρου.  1 100,00 € 13 99,00 1.287,00 € 

∆) Ένα (1) αδιάβροχο νάιλον 1 10,00 € 13 9,90 128,70 € 

        
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 4.160,26 € 

        
ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 12.073,33 € 

        ΦΠΑ 23% 2.776,87 € 
        ΤΕΛΙΚΟ 14.850,20 € 

 

η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, αφού συνεκτίµησε όλα τα ως άνω 
πρόσφορα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της και επιπλέον: 

• συνεκτίµησε τις υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς, και ειδικότερα τη 
διαπιστωθείσα στην περιοχή έλλειψη ενδιαφέροντος των προµηθευτών για 
συµµετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες µε το ως άνω αντικείµενο που 
προκηρύσσουν οι ∆ήµοι,  

• την επικρατούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία  
• τις ανάγκες του φορέα  για την παροχή των συγκεκριµένων υπό προµήθεια 

ειδών: 
 
προτείνει µε την εισήγηση της στην Οικονοµική Επιτροπή  να αναθέσει την 

προµήθεια στον παραπάνω προµηθευτή ανά είδος, µε βάση τις προσφερόµενες τιµές, 
όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα που συνοδεύει το πρακτικό της δηµοπρασίας και 
να ψηφίσει τις αντίστοιχες πιστώσεις συνολικού ύψους 14.850,20 € σε βάρος του 
προϋπολογισµού του έτους 2012 ως ακολούθως: 
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Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ανάδοχος  
Ελληνική ένδυση Μ.Ε.Π.Ε.  

(ΑΦΜ 998081283) 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΩ∆ΙΚΩΝ 

1 50-6063.0000 14.850,20€ 14.850,20€ 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.850,20€ 
 

Η Οικονοµική  Επιτροπή,  αφού άκουσε  τον εισηγητή  κ. Κατσαούνο Ιωάννη έλαβε 
υπόψη τα πρακτικά της δηµοπρασίας, την γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, 
όπως αποτυπώνεται στα πρακτικό Ν1 στις 13/08/2012 την προσφορά του προµηθευτή 
και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου τού διαγωνισµού, τις αναφερόµενες διατάξεις και τα 
υπηρεσιακά έγγραφα που συνοδεύουν το διαγωνισµό.   
                                               

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

                      
1. Εγκρίνει το πρακτικό του “ Προχείρου ∆ιαγωνισµού ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ έτους 2012 του ∆ήµου Καρδίτσας ”, και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του 
και αναθέτει την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας: 

στην επιχείρηση Ελληνική ένδυση Μ.Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ 998081283) για ποσό 14.850,20 € 
για τα είδη που αναφέρονται στο πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισµού µε τις 
αντίστοιχες ανά είδος τιµές, επειδή η συγκεκριµένη εταιρεία προσέφερε τις χαµηλότερες  
ανά είδος τιµές. 
 

2. Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την πραγµατοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την 
υπογραφή της σύµβασης 
 

3.  Ψηφίζει  πίστωση για τη συγκεκριµένη προµήθεια σε βάρος των κωδικών  του 
προϋπολογισµού του οικ. Έτους 2012 ως ακολούθως:   

             

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ανάδοχος  

Ελληνική ένδυση Μ.Ε.Π.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΩ∆ΙΚΩΝ 

1 50-6063.0000 14.850,20€ 14.850,20€ 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.850,20€ 
 

 

H Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 
415/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα  2012 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 


