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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  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 
2014 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’αριθ. 24/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 4-2-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24/2014 
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

3/4-2-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε       
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                      
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθµ.Πρωτ.:  3119 /06-02-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
  ∆ιενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Κατασκευή 
δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια του 
∆ήµου Καρδίτσας”. 
  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

9:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 2489/31-1-2014 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) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

4) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

7) Μπουραζάνης Αθανάσιος Αναπλ. Μέλος   
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             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. 

------------------ 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε διενέργεια κλήρωσης για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου “Κατασκευή δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού 
αερίου σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Το γεγονός ότι προσκλήθηκαν νοµίµως και παρέστησαν στην διαδικασία οι εταιρείες 
ΖΑΡΚΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ και  Β.& ΣΤ.ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΟΡΙΖΩΝ Ε.Ε) ,νόµιµα 
εκπροσωπούµενες. 
 
2.Την υπ'αριθµ. 526/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία το 
Συµβούλιο αποφάσισε: 
α) Την παραλαβή της µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “Κατασκευή δικτύου 
εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Καρδίτσας”, 
συνολικού προϋπολογισµού 144.400 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  
β) Την εκτέλεση του έργου µε τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού. 
γγ))  ΤΤηηνν  υυπποοββοολλήή  φφαακκέέλλοουυ  σσττηηνν  ΕΕΠΠΑΑ  µµεε  ααννααλλυυττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  κκάάθθεε  σσύύννδδεεσσηη..  

 

3. Την υπ'αριθµ.  512/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων 
διακήρυξης του ανωτέρω έργου. 
 
4. Την υπ'αριθµ. 513/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ψηφίστηκε 
πίστωση 144.400,00 € για το ανωτέρω έργο. 
 
5. Την υπ'αριθµ.12/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών 
δηµοπρασίας του έργου “Κατασκευή δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου 
σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Καρδίτσας” και ανάθεσης της διενέργειας της δηµόσιας 
κλήρωσης στην Οικονοµική Επιτροπή 
 
6. Την πρόταση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Στ. Παπαγεωργίου για  
διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Κατασκευή δικτύου 
εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Καρδίτσας” 
σύµφωνα µε το άρθρο 4  παρ. 4.2 της διακήρυξης του έργου, από την οποία προκύπτει 
ότι η ανάδειξη του τελικού µειοδότη θα γίνει µετά από διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης από 
την Προϊσταµένη Αρχή κατόπιν προσκλήσεως των εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε 
τρόπο που να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας.  
 

7. Την διενεργηθείσα κλήρωση για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή 
δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου 
Καρδίτσας» από την οποία προέκυψε ότι ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται η εταιρεία 
Β.& ΣΤ.ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΟΡΙΖΩΝ Ε.Ε) ”, µε ποσοστό έκπτωσης  6,00% 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010  
 

9. Τις  διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 
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10. Τις  διατάξεις του  άρθρου  4  παρ. 4.2 της διακήρυξης του έργου 
 
11. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
  

Οµόφωνα αποφάσισε 
 

1. Εγκρίνει την από 04-02-2014 διενεργηθείσα κλήρωση για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου «Κατασκευή δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια 
του ∆ήµου Καρδίτσας», συνολικού προϋπολογισµού 144.400,00 € (συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 23%),  από τα οποία προκύπτει ότι ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται η εταιρεία 
Β.& ΣΤ.ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΟΡΙΖΩΝ Ε.Ε) ”, µε ποσοστό έκπτωσης  6,00% 

2. Αναθέτει στον ∆ήµαρχο Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνο Παπαλό τις περαιτέρω ενέργειες για 
υπογραφή της σύµβασης.     

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
24/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


