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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 26η του µήνα Σεπτεµβρίου  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. 
429/2013 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 12/9/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 429 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
22/12-9-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

         
Αριθ. Πρωτ. :  25671/26 -9-2013 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών (ελαστικών)  
  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.23718/6-9-2013 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  19) Χλαπάνας Ηλίας 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  20) Βερίλλης ∆οµήνικος 2) Ντελής Ιωάννης 

3) Γούλας Σωτήριος  21) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22) Καρκαλέτση Θεοδώρα  

5) Ζορµπάς Ιωάννης  23) Σουφλάκος Βασίλειος     Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  25) Γιοβάνης Γεώργιος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  26) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  27) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  28) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  29) Τσαντήλας Βασίλειος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  30) Χάρµπας Θωµάς  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15) Παπαγεωργίου Σταύρος     

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17) Σούφλα Ουρανία    

18) Τσιούκης Λάµπρος    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 30), 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 µε την υπ'αριθµ. 425/2013 απόφασή του, 
οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που αφορά απευθείας 
ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών (ελαστικών) και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αν. ∆/ντή Περιβάλλοντος, Γ. Αγγέλου, ο οποίος ανέφερε:  

Πρόκειται για την προµήθεια ελαστικών οχηµάτων έτους 2013. Σας γνωρίζουµε ότι µε 
την 151/2013 Απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, ο 
ενδεικτικός προϋπολογισµός  και οι όροι διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια 
ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Καρδίτσας. 

Αφού τηρήθηκε η νόµιµη διαδικασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (υπ’ 
αριθµ. 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.), ορίστηκε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού η 29/4/2013. Η αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού συνέταξε 
πρακτικό, σύµφωνα µε το οποίο έκρινε ότι ο διαγωνισµός ήταν χωρίς αποτέλεσµα,  εφόσον 
δεν υποβλήθηκε προσφορά και προτάθηκε η επαναπροκήρυξή του. 

Έπειτα επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισµός µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για 
την 07/6/2013.  Η αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού συνέταξε πρακτικό, 
σύµφωνα µε το οποίο έκρινε και τον δεύτερο διαγωνισµό χωρίς αποτέλεσµα, εφόσον δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά. 

Κατόπιν τούτου, δηµοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο και τοιχοκολλήθηκε στον πινάκα 
ανακοινώσεων του δήµου  πρόσκληση ενδιαφέροντος στις 26/6/2013, αλλά µέχρι τις 
10/7/2013 (ηµεροµηνία συνεδριάσεως του ∆.Σ.) δεν προσήλθε προµηθευτής για κατάθεση 
προσφοράς. Για το λόγο αυτό είχε τεθεί  και  θέµα  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για απευθείας 
ανάθεση της προµήθειας (στην συνεδρίαση της 10/7/2013). 

Κατόπιν η υπηρεσία µας απευθύνθηκε σε προµηθευτές του ∆ήµου µας για την υποβολή 
προσφορών αρχικά για όλο το ποσό του διαγωνισµού (44.600 €), όµως  δεν ενδιαφέρθηκε 
κανένας για το σύνολο του διαγωνισµού.   

Έχοντας υπόψη την κρισιµότητα της προµήθειας για την εύρυθµη λειτουργία των 
υπηρεσιών του δήµου  η υπηρεσία µας απευθύνθηκε σε προµηθευτές του ∆ήµου µας για την 
υποβολή προσφορών που αφορούν ακόµη και µέρος της προµήθειας ελαστικών. Για τον 
σκοπό αυτό ο προµηθευτής ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ υπέβαλε προσφορά για µέρος της 
προµηθείας και για το ποσό των 14.998,62 €. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να 
αποφασίσει την απευθείας ανάθεση προµήθειας, αφού συντρέχει µία από τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στις περιπτώσεις του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
παρόντος κανονισµού δηλ. έχει προηγηθεί ανοιχτός διαγωνισµός και δεν υποβλήθηκε καµία 
προσφορά.  

Κατόπιν τούτου, η επιτροπή, αφού έλεγξε τους όρους διακήρυξης και τις προσφορές του 
προµηθευτή (τεχνική και οικονοµική), συνέταξε πρακτικό, µε το οποίο προτείνει: 
Την κατακύρωση µέρους της προµήθειας ελαστικών των οχηµάτων  στον προµηθευτή 
ΜΠΑΡΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΦΜ 100976731) µέχρι το ύψος των 14.998,62 €, διότι είναι η 
µοναδική προσφορά για τα ελαστικά των οχηµάτων και έστω χωρίς ποσοστό έκπτωσης. Η 
ανάθεση θα ισχύσει µέχρι τέλους του έτους 2013.  
 
2. Την υπ'αριθµ. 151/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
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3. Τα αναφερόµενα στην εισήγηση πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού 
 
4. Τις διατάξεις  του άρθρου 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ 
 
5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 

 
                                               Αποφάσισε οµόφωνα 
 
   Την απευθείας ανάθεση µέρους της προµήθειας ελαστικών οχηµάτων της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας του ∆ήµου Καρδίτσας, στον προµηθευτή ΜΠΑΡΚΑ ΧΡΗΣΤΟ (ΑΦΜ 100976731) 
µέχρι το ύψος των 14.998,62 €, διότι είναι η µοναδική προσφορά για τα ελαστικά των 
οχηµάτων. Η ανάθεση θα ισχύσει µέχρι τέλους του έτους 2013.  
 

 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Αρχοντής, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 429/2013 
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  

 

 


