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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 Οκτωβρίου του έτους 
2012 και ώρα 13:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 480/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 29-10-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
480/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

28ο / 29-10-2012 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
Αρ. Πρωτ.:25859/29-10-2012 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση µερικής τροποποίησης όρων διακήρυξης διαγωνισµού προµήθειας του 
έργου “Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου 
Καρδίτσας” προϋπολογισµού 231.024,75 € και διενέργειας του σχετικού 
διαγωνισµού. 

 

 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  ∆ευτέρα  και 

ώρα 12:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 25488/25-10-2012 

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) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  

2) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος    

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

4) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

            

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
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του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση 
µερικής τροποποίησης όρων διακήρυξης διαγωνισµού προµήθειας του έργου 
“Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας” 
προϋπολογισµού 231.024,75 € και διενέργειας του σχετικού διαγωνισµού και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. 440/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία γίνεται η 
επαναδηµοπράτηση του έργου “Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων 
∆ήµου Καρδίτσας”. 
 
2.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Παρθένη Λαµπρινής η οποία 
έχει ως εξής: 
“Στα πλαίσια του προγράµµατος Αστική Αναζωογόνηση 2012- 2015 του Πράσινου Ταµείου 
του ΥΠΕΚΑ αποφασίστηκε η ένταξη της προτεινόµενης από τον ∆ήµο Καρδίτσας πρότασης 
για την εγκατάσταση Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στο 
∆ήµο Καρδίτσας µε προϋπολογισµό 231.024,75 €, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
απόσπασµα πρακτικού 32.1 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου. 
Με την απόφαση 343/26.7.2012 εγκρίθηκαν οι όροι δηµοπράτησης και ορίστηκε η 
επιτροπή ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε την 27.8.2012 και από αυτόν ανακηρύχθηκε ανάδοχος η 
εταιρία “BRAIN BOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.” 
Με την υπ' αριθµ. Π1/2953/17.10.2012 Υπουργική Απόφαση ο Υπουργός αποφάσισε την 
εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών µέχρι και την .12.2012 των 
προµηθειών των εγκεκριµένων έργων/υποέργων του Προγράµµατος “Αστική 
Αναζωογόνηση Πόλεων 2012- 2015” του Πράσινου Ταµείου, σύµφωνα µε την από 
21.09.2012 γνωµοδότηση της Ε.Π.Π. Σύµφωνα µε την ως άνω Υπουργική Απόφαση δεν 
έχει αναδροµική ισχύ, ούτως ώστε να καλύπτει τους ∆ήµους οι οποίοι να έχουν ήδη 
προβεί σε προµήθειες χωρίς να τις εντάξουν στο Ε.Π.Π. Τα παραπάνω επισηµαίνονται και 
στην από 23/10/2012 επιστολή του Πράσινου Ταµείου προς το ∆ήµο µας. 
Κατόπιν των παραπάνω είµαστε υποχρεωµένοι να ακυρώσουµε τον διαγωνισµό 
“Προµήθειας αυτοµατοποιηµένου συστήµατος κοινοχρήστων ποδηλάτων ∆ήµου 
Καρδίτσας” και εισηγούµαστε την µερική τροποποίηση των όρων δηµοπράτησης, 
συµπεριλαµβάνοντας την υπ' αριθµ. Π1/2953/17.10.2012 Υπουργική Απόφαση η οποία 
εξαιρεί το εγκεκριµένο έργο προµήθειας από το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών από τις 
17.10.2012 και εντεύθεν. 
Εισηγούµαστε: 
 1.την έγκριση των όρων ∆ιακήρυξης ∆ιαγωνισµού Προµήθειας του έργου 
“Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας”, 
προϋπολογισµού 231.024,75 €. 
 2.την έγκριση του σχετικού διαγωνισµού. 
 Προτείνουµε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του έργου να παραµείνει η 
ίδια, όπως αυτή εγκρίθηκε από την απόφαση 343/26.07.2012.” 
 
 
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

Οµόφωνα αποφάσισαν 
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1.Την έγκριση της µερικής τροποποίησης των όρων ∆ιακήρυξης ∆ιαγωνισµού Προµήθειας 
του έργου “Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας”, µε 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος και την προσθήκη της υπ' αριθµ. Π1/2953/17.10.2012 
Υπουργική Απόφαση η οποία εξαιρεί το εγκεκριµένο έργο προµήθειας από το Ενιαίο 
Πρόγραµµα Προµηθειών από τις 17.10.2012 και εντεύθεν. Ο προϋπολογισµός του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των 231.024,75 €. 
 
2.Ο διαγωνισµός θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά. 
 
3.Η επιτροπή παραλαβής του έργου θα παραµείνει αυτή που είχε οριστεί µε την απόφαση 
337/2012 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
480/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα .............  
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 


