
                                                                           

              

 

  
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 20η του µήνα Μαϊου  του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (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 242/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16/5/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 242 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
14/16-5-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

 Παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου “Προµήθεια 
µηχανολογικού εξοπλισµού ∆ήµου Καρδίτσας” και υποβολή πρότασης ένταξης του 
έργου στα πλαίσια της υπ' αριθµ. 6 ανοιχτής πρόσκλησης του Ε.Π. Θεσσαλία- Στ. 
Ελλάδα- Ήπειρος 2007- 2013 µε ενδιάµεσο φορέα ∆ιαχείρισης της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.11160/10-5-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της 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) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 2) Χλαπάνας Ηλίας 

3) Γούλας Σωτήριος  20) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 4) Ντελής Ιωάννης 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  22) Γιοβάνης Γεώργιος 5) Σουφλάκος Βασίλειος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  23) Μακροστέργιος Αθανάσιος 6) Τέγος Χρήστος 

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  24) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  25) Τσαντήλας Βασίλειος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  26) Χάρµπας Θωµάς  

10) Μαρκινός Αθανάσιος     

11) Μουζιούρας Νικόλαος     

12) Μπατζιάκας Βασίλειος     

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος     

14) ) Νασιάκου Αλεξάνδρα     

15) Παπαγεωργίου Σταύρος     

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17) Σούφλα Ουρανία    



                                                                           

              

 

    

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 26), 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 παραλαβή της 
µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου “Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού 
∆ήµου Καρδίτσας” και υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στα πλαίσια της υπ' αριθµ. 6 
ανοιχτής πρόσκλησης του ΕΠ Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος 2007- 2013 µε ενδιάµεσο 
φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.  και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καρδίτσας και η οποία έχει ως εξής: 
“Η παρούσα τεχνική έκθεση συνοδεύει τη µελέτη για προµήθεια µε τίτλο: 
'Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ήµου Καρδίτσας'. 
Τα υπό προµήθεια µηχανήµατα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης 
καθαριότητας του ∆ήµου Καρδίτσας και θα χρησιµοποιηθούν σε εργασίες µεταφοράς και 
αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων. 
Θα πρέπει να ικανοποιούν απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας που θέτει η Ελληνική 
Νοµοθεσία και να φέρουν σήµα CE, διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ασφαλή 
εκτέλεση όλων των εργασιών/χειρισµών. 
Έτσι προβλέπεται να γίνουν οι εξής προµήθειες από το ελεύθερο εµπόριο: 
-Προµήθεια δύο απορριµµατοφόρων καινούργιων, τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3, το 
κάθε ένα το οποίο θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή και σύστηµα συµπιέσεως 
των απορριµµάτων τύπου πρέσας, κατάλληλο για την φόρτωση απορριµµάτων µε µεγάλη 
περιεκτικότητα σε νερό, αναγνωρισµένου τύπου κατασκευαστή και µε καλή φήµη στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
-Προµήθεια ενός αυτοκινούµενου µηχανικού σάθρου, χωρητικότητας 2,5 m3, ενιαίου τύπου 
(compact), προηγµένης τεχνολογίας, το οποίο θα φέρει ένα κινητήρα DIESEL, ισχύος 80ΗΡ, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, µε υδραυλικό σύστηµα διεύθυνσης και ένα τιµόνι που θα 
βρίσκεται δεξιά στο θάλαµο του χειριστή. 
-Προµήθεια 800 πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων πρόσφατης κατασκευής, που 
να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά απορρίµµατα καθώς και 
αντικείµενα µε µεγάλο όγκο, µε ποδοµοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισµένο 
µέταλλο για την µακροχρόνια αντοχή του στην οξείδωση. 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 750.300,00 € 
                                    και αναλύεται ως εξής: 610.000,00 € 
                                                                     140.300,00 € 
 
 
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 

 
Αποφάσισε οµόφωνα  

 
1.Την παραλαβή της µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “Προµήθεια µηχανολογικού 
εξοπλισµού ∆ήµου Καρδίτσας”, συνολικού προϋπολογισµού 750.300,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε. 



                                                                           

              

 

 
2.Την εκτέλεση του έργου “Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού ∆ήµου Καρδίτσας” µε 
προϋπολογισµό 750.300,00 € µε τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού. 
 
3.Την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου “Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού ∆ήµου 
Καρδίτσας” µε προϋπολογισµό 750.300,00 € στα πλαίσια της υπ' αριθµ. 6 ανοιχτής 
πρόσκλησης του Ε.Π. Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος 2007- 2013 µε ενδιάµεσο φορέα 
∆ιαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 
 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 242/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 


