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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 Σεπτεµβρίου του έτους 
2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 357/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 27-08-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
357/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

21/ 27-08-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  Aριθ. Πρωτ.: 24033/9-9-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ 

 
 

ΘΕΜΑ 
Επί της ένστασης κατά της διενέργειας των διαγωνισµών των υποέργων “Προµήθεια 
και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” και “Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών 

γερανών” του έργου “Υπογειοποιηµένο Σύστηµα Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας” 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη  και ώρα 

09:00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 22391/23-08-2013 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 η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος 

2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  2) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος                              Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

7) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

    
            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. Παρών ήταν και ο εκπρόσωπος της 

ενιστάµενης εταιρείας, η οποία εκλήθη νοµίµως να παραστεί στη συνεδρίαση.   

-------------------------------------- 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση επί της ένστασης κατά της διενέργειας των 
διαγωνισµών των υποέργων “Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” και 
“Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών” του έργου “Υπογειοποιηµένο Σύστηµα 
Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη: 

 

1. α) Την υπ'αριθ. πρωτ. 22085/21-8-2013 ένσταση της εταιρείας OKTAGON GmbH που 
εδρεύει στην Καλσρούη Γερµανίας, νόµιµα εκπροσωπούµενης, η οποία έχει ως εξής: 
 
“Κύριοι, δια της παρούσης ζητάµε την ακύρωση των ως εν θέµατι διαγωνισµών και την 
προκήρυξη νέου διαγωνισµού τροποποιώντας τις τεχνικές προδιαγραφές για τους κάτωθι 
λόγους: 
Το κόστος για την προµήθεια 12 υπογειοποιηµένων κάδων απορριµµάτων των 3µ3, είναι 
σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του διαγωνισµού € 138.000 (άνευ ΦΠΑ) ήτοι 138.000 / 
(3Χ12 µ3) = € 3.833 (άνευ ΦΠΑ) για κάθε µ3 υπογειοποίησης απορριµµάτων. 
Όµως για την αποκοµιδή των απορριµµάτων των 12 κάδων των 3 µ3, απαιτείται και η 
εγκατάσταση γερανών σε δύο απορριµµατοφόρα του ∆ήµου, προϋπολογισµού προµήθειας 
€ 56.000 (άνευ ΦΠΑ), ήτοι επιπλέον κόστος € 56.000 / (3Χ12 µ3) = € 1.555 /µ3 + 
ΦΠΑ). 
Το συνολικό κόστος λοιπόν για την υπογειοποίηση ενός κυβικού µέτρου απορριµµάτων µε 
το σύστηµα κάδων 3 µ3 ανέρχεται σε € 3.833 + € 1.555 = € 5.388 / µ3 απορριµµάτων + 
ΦΠΑ 
Το κόστος αποκοµιδής απορριµµάτων µε ένα σύστηµα WASTE-O-MAT της Γερµανικής 
Εταιρείας OKTAGON υπογειοποίησης τριών κάδων απορριµµάτων των 1300 lt ήτοι 
συνολικά 3900  lt ανέρχεται σε € 11.000 / 3,9 µ3 = € 2.820 / µ3 (άνευ ΦΠΑ) χωρίς να 
απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση στα υπάρχοντα απορριµµατοφόρα, ούτε αγορά 
γερανών. 
Συνεπώς η επιλογή της υπογειοποίησης απορριµµάτων µε κάδους των 3 µ3 ζηµιώνει τον 
∆ήµο σας κατά € 5.388 - € 2.820 = € 2.568 Χ (3Χ12 µ3) = € 92.448, πέραν του κόστους 
συντήρησης των γερανών και των επισκευών τους.  
Βάσει ποιας τεχνικοοικονοµικής µελέτης δικαιολογείται αυτή η οικονοµική επιβάρυνση του 
∆ήµου σας; 
Γιατί κατά την έρευνα που µας είπατε ότι κάνατε, δεν εντοπίσατε και ∆ήµους που έχουν 
µετανοιώσει για την επιλογή τους; 
Εν πάσει περιπτώσει επειδή το σύστηµα WASTE-O-MAT έχει µόνο σοβαρά οικονοµικά και 
οφθαλµοφανή περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε το σύστηµα του Ισπανικού 
οίκου SOTCON το οποίο λεπτοµερώς προδιαγράφετε, θεωρούµε ότι πρέπει να 
επεναπροκηρύξετε τον διαγωνισµό σας µε τον γενικό τίτλο: 
“Σύστηµα υπογειοποίησης κάδων απορριµµάτων όγκου 3,0 µ3” 
προδιαγράφοντας έτσι το επιθυµητό και όχι το πως πρέπει να γίνει αυτό, αφήνοντας την 
αγορά να σας προσφέρει ό,τι καλύτερο διαθέτει, περιοριζόµενοι εσείς, στην µετά τον 
διαγωνισµό αξιολόγηση και επιλογή για τον ∆ήµο σας του πιο κατάλληλου συστήµατος, 
αποφεύγοντας την αναλυτική περιγραφή “φωτογραφία” του προϊόντος ενός 
συγκεκριµένου κατασκευαστή, διότι έτσι ακυρώνεται το νόηµα του διαγωνισµού, ο οποίος 
µετατρέπεται σε µια εκ των προτέρων απευθείας ανάθεση παραγγελίας, στον µοναδικό 
υποψήφιο που θα µπορεί να ανταποκριθεί στις δικές του προδιαγραφές, τις οποίες εσείς 
απλώς αντιγράψατε”.  
 
β) Τα συνηµµένα στην ένσταση 
Ι. Τεχνική περιγραφή WASTE-O-MAT και 
ΙΙ. Φωτογραφία εγκατάστασης υπογειοποιηµένων κάδων µε και χωρίς πυργίσκο 
 
2. Την εισήγηση των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισµών των 
υποέργων “Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” και “Προµήθεια και τοποθέτηση 
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υδραυλικών γερανών” του έργου “Υπογειοποιηµένο Σύστηµα Απορριµµάτων ∆ήµου 
Καρδίτσας”, η οποία έχει ως εξής: 
 
“Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου 
Ταµείου του ΥΠΕΚΑ εντάχθηκε µε την µε αρ. πρωτ. 3113/8.8.2013 απόφαση ένταξης η 
προτεινόµενη από τον ∆ήµο Καρδίτσας πράξη για την εγκατάσταση Υπογειοποιηµένου 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας µε προϋπολογισµό 238.620,00 
€, µε δύο υποέργα όπως αναφέρονται στον τίτλο του θέµατος. 
 
Με την 342/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης 
των διαγωνισµών και η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης τους. 
Τέλος µε τις υπ΄αριθµ. 21155/7.8.2013 και 21153/7.8.2013 διακηρύξεις του ∆ήµου 
Καρδίτσας δηµοπρατήθηκαν τα δύο υποέργα και οι διαγωνισµοί θα γίνουν στις 27.8.2013 
και 2.9.2013. 
 
Κατά της διενέργειας των διαγωνισµών κατατέθηκε η ένσταση της εταιρίας OKTAGON 
GmbH µε αριθµό πρωτ. 22085/21.8.2013, η οποία συνοδεύει την εισήγηση. 
Τυπικά το εν λόγω έγγραφο στην διατύπωσή του δεν περιβάλλεται µε την µορφή της 
ένστασης αλλά ενός υποµνήµατος µε το οποίο προβάλλονται επιχειρήµατα και 
υποβάλλεται αίτηση για ακύρωση & επανάληψη του σχ. διαγωνισµού µε νέους όρους. 

Αν ήθελε κριθεί/χαρακτηρισθεί ως ένσταση, το ανωτέρω έγγραφο υπεβλήθη: 

-εκπρόθεσµα σε ότι αφορά τον διαγωνισµό  «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών 
γερανών»  

-εµπρόθεσµα σε ότι αφορά τον διαγωνισµό «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων 
κάδων»  

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ (η ένσταση υποβάλλεται στο µισό 
του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών)  

και ως εκ τούτου είναι τυπικά εξεταστέα µόνο για τον δεύτερο διαγωνισµό και η 
Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί αυτής πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού. 

 
Επί της ουσίας µε την εν λόγω ένσταση η ενιστάµενη εταιρία ζητάει την ακύρωση των 
διαγωνισµών και την επαναπροκήρυξή τους µε τροποποίηση των τεχνικών 
προδιαγραφών, µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συµµετοχή της σ΄αυτόν. 
Επιχειρηµατολογώντας αναφέρει ότι θα προκύψει οικονοµία για το ∆ήµο µας (προφανώς 
εννοεί για την δηµόσια δαπάνη) από την κατασκευή τριών κάδων των 1300 lt της εταιρίας 
τους, αντί ενός κάδου 3000 lt που προδιαγράφεται στην µελέτη της Υπηρεσίας µας. 
Από την περιγραφή του προϊόντος της ενιστάµενης εταιρίας φαίνεται ότι πρόκειται για 
υδραυλικά βυθιζόµενες µονάδες συµβατικού τύπου τροχήλατων κάδων χωρητικότητας 
600-1300 λίτρων οι οποίες τοποθετούνται ως µεµονωµένες µονάδες ή σε συστοιχίες 
διαφόρων σχηµάτων. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να δείτε στο συνηµµένο έντυπο της εταιρίας. 
 
Κατά την διάρκεια εκπόνησης της µελέτης έγινε από την Υπηρεσία έρευνα αγοράς  και 
εξετάστηκαν διάφοροι τύπου υπόγειων κάδων όπως:   
1. αυτοί µε το σύστηµα σακούλας µε χαµηλότερο κόστος αγοράς (6000-7000 €), αλλά 

µεγάλο κόστος αναλώσιµων σάκων ετησίως καθώς και έντονα προβλήµατα δυσοσµίας 
2. οι υπόγειοι κάδοι της OKTAGON GmbH ή µάλλον το σύστηµα των υδραυλικά 

βυθιζόµενων µονάδων (ασανσέρ) µέσα στο οποίο υπάρχουν κοινοί τροχήλατοι κάδοι, 
µε βασικά µειονεκτήµατα την τριπλάσια περίπου έκταση που χρειάζεται η ανάπτυξη 
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ενός τέτοιου συστήµατος, έναντι του τελικά προκριθέντος, καθώς και η απαιτούµενη 
συντήρηση αλλά και οι πιθανές βλάβες που θα προκύψουν σε ένα µηχανικά πιο 
σύνθετο σύστηµα, και τέλος  

3. οι υπόγειοι κάδοι που περιγράφονται στη µελέτη, χωρητικότητας 3000 lt χωρίς εµφανή 
µειονεκτήµατα. Τα πλεονεκτήµατα τους είναι: 
-Μηδαµινές απαιτήσεις συντήρησης (στους κάδους και τους γερανούς) 
-Μηδαµινές πιθανότητες βλαβών, εξαιτίας του απλού τους µηχανισµού λειτουργίας 
(στους κάδους και τους γερανούς) 
-Η συµβατότητα τους µε τα υπάρχοντα απορριµµατοφόρα, αφού τοποθετηθούν σ΄ 
αυτά µικροί υδραυλικοί γερανοί στην οροφή της κιβωτάµαξας 
-Ο µικρός χώρος που καταλαµβάνουν στο πεζοδρόµιο ή στον δρόµο σε σχέση µε την 
χωρητικότητα τους (εµβαδόν 2Χ2 µ, για χωρητικότητα 3000 lt) 
-Τα κυκλοφοριακά οφέλη που θα προκύψουν για την πόλη εξαιτίας της πιο αραιής 
αποκοµιδής των απορριµµάτων 
-Του απλού τρόπου µε τον οποίο γίνεται η αποκοµιδή των απορριµµάτων µε την 
βοήθεια ενός µόνο εργάτη. 
 
Να σηµειωθεί ότι κατά την εκπόνηση της µελέτης η Υπηρεσία µας ήρθε σε επαφή µε 
διάφορους δήµους της χώρας προκειµένου να συλλέξει πληροφορίες για τα διάφορα 
συστήµατα υπόγειων κάδων που λειτουργούν σ΄αυτούς. Ενδεικτικά αναφέρουµε τον 
∆ήµο Καλαµάτας (όπου έχει εγκατασταθεί σύστηµα σακούλας) και τον ∆ήµο Βόλου 
(όπου έχει εγκατασταθεί παρόµοιο σύστηµα µε αυτό που περιγράφεται στη µελέτη του 
∆ήµου µας), στον οποίο έγινε και επίσκεψη της Υπηρεσίας µας προκειµένου να 
διαµορφώσει ίδια άποψη για την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων. Στον ∆ήµο Βόλου 
µάλιστα είναι απολύτως ευχαριστηµένοι από την λειτουργία του συστήµατος. 
Από όλη αυτή την διερεύνηση προκρίθηκε ‘ελαφρού τύπου’ σύστηµα υπόγειων κάδων 
όπως περιγράφεται στην µελέτη που παραλήφθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 
υπ΄αριθµ. 202/16.4.2013 απόφαση, η οποία υποβλήθηκε για ένταξη του έργου στο 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική Αναζοωγόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 του 
Πράσινου Ταµείου και τελικά προκρίθηκε (µεταξύ µιας πληθώρας προτάσεων ∆ήµων) 
και εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση της. 
 
Αναφορικά µε τους ισχυρισµούς της ενισταµένης περί «φωτογραφικών» 
προδιαγραφών που αφορούν ένα µόνο κατασκευαστή, η έρευνα αγοράς της Υπηρεσίας 
εντόπισε µέσω διαδικτύου τουλάχιστον 8 κατασκευαστές που κατασκευάζουν 
συστήµατα υπόγειων κάδων µε παρόµοιες προδιαγραφές, εκ των οποίων 2 στην 
Ισπανία, 2 στην Πορτογαλία, 1 στην Τσεχία, 2 στην Σερβία και 1 στην Τουρκία. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 των διακηρύξεων µπορούν οι ενδιαφερόµενοι αλλοδαποί 
κατασκευαστές να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό.  
 
Τέλος οι αναφορές στο «υψηλό κόστος προµήθειας» είναι αβάσιµες καθόσον σε 
άλλους ∆ήµους που υιοθέτησαν παρόµοιο σύστηµα υπόγειων κάδων επαληθεύτηκε η 
ορθότητα της τεχνικής επιλογής τους σε µακροπρόθεσµη βάση (∆. Περιστερίου από 
έτος 2010) 
Πέραν δε από το αρχικό κόστος αγοράς οι ∆ήµοι αυτοί δεν έχουν καµία πρόσθετη 
οικονοµική επιβάρυνση για την συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών ή αναλωσίµων. 
Κατά την αποκοµιδή, το σύστηµα αυτό προσφέρει αποτελεσµατική εργονοµία χωρίς να 
υπάρχουν ιδιαίτερες χρονο-καθυστερήσεις και το ίδιο απορριµµατοφόρο είναι σε θέση 
να εξυπηρετήσει όλους τους υπάρχοντες κάδους (υπόγειους και κοινούς 
τροχήλατους), µε συνέπεια να διατηρείται το κόστος αποκοµιδής των απορριµµάτων 
σε λογικά πλαίσια.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω οι επιτροπές διενέργειας των διαγωνισµών εισηγούµαστε: 
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Την απόρριψη της ανωτέρω ένστασης κατά των υπ΄αριθµ. 21155/7.8.2013 και 
21153/7.8.2013 διακηρύξεων του ∆ήµου Καρδίτσας και την απρόσκοπτη διενέργεια 
των διαγωνισµών. 

Οι πρόεδροι των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισµών: 
 
α. για το υποέργο Ι: «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»  
Παρθένη Λαµπρινή, κλάδου ΠΕ (Πολιτικών Μηχανικών) 
 
β. για το υποέργο ΙΙ : «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»  
Γιαννουλάκη Γεωργία κλάδου ΠΕ (Πολιτικών Μηχανικών)” 
 

3. Την τοποθέτηση της αν. προϊσταµένης τµήµατος Προγραµµατισµού, Λ. Παρθένη, η 
οποία αναφέρθηκε αναλυτικά στην εισήγηση  των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης 
των διαγωνισµών και ζήτησε την απόρριψη της ένστασης. 
 
4. Την τοποθέτηση του κ. Αθ. Γιώτη, διευθυντή γραφείου της OKTAGON GmbH στην 
Ελλάδα, ο οποίος, αφού απάντησε σε ερωτήσεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, 
υποστήριξε την ένσταση της εταιρείας και ζήτησε να γίνει δεκτή. 
 
5. Την τοποθέτηση του κ. Τσαντήλα, ο οποίος αφού ανέφερε ότι η προσφορά της 
εταιρείας OKTAGON GmbH διαθέτει µεγάλο οικονοµικό πλεονέκτηµα και προσφέρει 
αισθητική και λειτουργικότητα, πρότεινε την αποδοχή της ένστασης και την 
επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού. 
 
6. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 
 
7. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της απόρριψης της ένστασης  
ψήφισαν οι κ.κ Γούλας, Καραγιάννης, Κωτούλας, Ντούρλιας και Μπουραζάνης, ενώ 
καταψήφισε ο κ. Τσαντήλας.  
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

1. Αποδέχεται την από 22-8-2013 εισήγηση των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης 
των διαγωνισµών των υποέργων “Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” και 
“Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών” του έργου “Υπογειοποιηµένο Σύστηµα 
Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας” 

2. Απορρίπτει την υπ'αριθ. πρωτ. 22085/21-8-2013 ένσταση της εταιρείας OKTAGON 
GmbH κατά: 

α) της υπ'αριθ. πρωτ. 21155/7-8-2013 διακήρυξης του ∆ήµου Καρδίτσας για τη  
διενέργεια ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού για την “Προµήθεια και εγκατάσταση 
υπόγειων κάδων”, ως υποέργο Ι του έργου “Υπογειοποιηµένο Σύστηµα Απορριµµάτων 
∆ήµου Καρδίτσας” και  

β) της υπ'αριθ. πρωτ. 21153/7-8-2013 διακήρυξης του ∆ήµου Καρδίτσας για τη 
διενέργεια ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού για την “Προµήθεια και τοποθέτηση 
υδραυλικών γερανών” ως υποέργο ΙΙ του έργου “Υπογειοποιηµένο Σύστηµα 
Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας”  

για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση των επιτροπών διενέργειας και 
αξιολόγησης των διαγωνισµών των ανωτέρω υποέργων 
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3. Εγκρίνει τη συνέχιση των διαγωνισµών του έργου “Υπογειοποιηµένο Σύστηµα 
Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας” 

 

Μειοψήφησε ο κ. Τσαντήλας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρόντος θέµατος ο κ. Τσίπρας 
αποχώρησε από τη συνεδρίαση.   

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
357/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 


