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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆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 6η του µηνός  Μαρτίου του έτους 2013 
και ώρα 14:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
47/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 25-02-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47/2013 
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

5/25-02-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  Αριθ. Πρωτ.  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε       
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                      
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 Έγκριση όρων, ενδεικτικού προϋπολογισµού τεχνικών προδιαγραφών για την 

προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2013 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και 

ώρα 9:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 4416/18-02-2013 

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 

(µετά από αναβολή της προγραµµατισθείσας για 22-2-2013 συνεδρίασης) η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

5) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος   

6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

   

 

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

παρόντες ήταν οι 6, 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση 
όρων, ενδεικτικού προϋπολογισµού τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητας έτους 2013  και αφού έλαβε υπόψη:  

1.Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων». 

2.Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας ειδών 
καθαριότητας  έτους 2013 ∆ήµου Καρδίτσας. 

3.Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.). 
 
4.Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» 
 
5.Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
 
6.Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας υπερβαίνει το ποσό των 67.800,00 ευρώ µε 
το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους (έχει υπολογιστεί ΦΠΑ 13%). 
 
7.Τις πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί και θα  εγγραφούν στον προϋπολογισµό 
εξόδων έτους 2013. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του 
επόµενου οικονοµικού έτους 2013. 
 
8.Την υπ’ αριθ. /201 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία καθορίστηκε ο τρόπος ανάθεσης της 
προµήθειας. 
 
9. Την αναγκαιότητα της προµήθειας ειδών καθαριότητας µε τα  χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται στις υπό έγκριση τεχνικές προδιαγραφές.  
 
 
10.Την 1110/2012 απόφαση της Περ. Θεσσαλίας-Oικ. Επιτροπής  (Χορήγηση 
εξουσιοδότησης για την προµήθεια τροφίµων, λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και 
πετρελαιοειδών στους δήµους της Περιφέρειας Θεσσαλίας , τα ΝΠ∆∆ των δήµων και τα 
ιδρύµατα τους για το έτος 2013).  
 

 11. Την ΚΥΑ 53361/2006 
 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                
 
Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού €   ευρώ   
€ (µε Φ.Π.Α.) για την προµήθεια  ειδών καθαριότητας έτους 2013. 

 
Β. Η προµήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995. 

 
Γ. Περίληψη της διακήρυξης να δηµοσιευθεί στον τοπικό ηµερήσιο & εβδοµαδιαίο  τύπο 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ  και στο νόµο 3548/2007. 

 
∆.Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως : 
 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 

 

                         
 

 
 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
47/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

 
 


