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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 11η του µηνός Νοεµβρίου 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. 478/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις  29-10-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
478/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

30/29-10-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

  Αριθ. Πρωτ.:31062/14-11-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                             
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
   Περί έγκρισης πρακτικών και ανάθεσης ανοιχτού διαγωνισµού του υποέργου 
“Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών” του έργου “Υπογειοποιηµένο 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας” 
 

 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

09:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 29214/25-10-2013 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) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

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

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

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. 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. 

-------------------------------------- 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση πρακτικών και ανάθεση 
ανοιχτού διαγωνισµού του υποέργου “Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών” 
του έργου “Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας” και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση της προέδρου της επιτροπής διαγωνισµού του υποέργου “Προµήθεια και 
τοποθέτηση υδραυλικών γερανών” του έργου “Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας”, Γ. Γιαννουλάκη, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, η οποία έχει ως εξής: 
 
“Οι αποτελούντες την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης και Εισήγησης για 
Ανάθεση ∆ιαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών 
γερανών» του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
∆ήµου Καρδίτσας» του Πράσινου Ταµείου στο µέτρο «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 
2012-2015», η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 342/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, αφού λάβαµε υπ’ όψη: 
1. Την µε αριθµ. 2/2013 διακήρυξη του παραπάνω έργου. 
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21153/7.8.2013  περίληψη διακήρυξης του έργου 
3. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 22750 / 27.08.2013 πρακτικό 1 διενέργειας ανοιχτού 

διαγωνισµού . 
5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 23660 / 5.092013 πρακτικό 2 αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών. 
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 25426 / 25.09.2013 πρακτικό 3 αποσφράγισης οικονοµικών 

προσφορών. 
 
Εισηγούµαστε στη Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας την έγκριση των πρακτικών 
1,2 και 3 και την ανάδειξη ως ανάδοχου του ∆ιαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια 
και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας», την εταιρεία µε την επωνυµία 
Ecosynergy Κ. Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε, η οποία πληροί τους όρους της ∆ιακήρυξης και 
προσέφερε το ποσό των Εξήντα Έξι Χιλιάδων Τετρακοσίων Είκοσι Ευρώ (66.420,00 
€ ) περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ – 54.000,00 € και 
∆ώδεκα Χιλιάδες Τετρακόσια Είκοσι Ευρώ – 12.420,00 € ΦΠΑ) ή ≈3,57% έκπτωση”. 
 
2. Την πρόταση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής για µη έγκριση των πρακτικών 
1,2 και 3 και ακύρωση του διαγωνισµού, επειδή η οικονοµική προσφορά του 
διαγωνιζόµενου δεν κρίθηκε συµφέρουσα για το ∆ήµο Καρδίτσας και σε συνδυασµό µε το 
γεγονός ότι αναγκαστικά θα επαναδηµοπρατηθεί το υποέργο Ι «Προµήθεια και 
εγκατάσταση υπόγειων κάδων» του ίδιου έργου, µετά την µε αριθµό Π1/2235/9.10.2013 
(ΦΕΚ 2619/16.10.2013) Υπουργική Απόφαση µε την οποία ο Υπουργός αποφάσισε την 
εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών µέχρι και την 31.12.2013 
των προµηθειών των εγκεκριµένων έργων /υποέργων του Προγράµµατος “Αστική 
Αναζωογόνηση Πόλεων 2012- 2015” του Πράσινου Ταµείου κάτι που οδηγεί  στην 
δηµοπράτηση τους µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ΦΕΚ. 
 
3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
αποφάσισε οµόφωνα  

      
     Την ακύρωση του διαγωνισµού του υποέργου ΙΙ «Προµήθεια και τοποθέτηση 
υδραυλικών γερανών» του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
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Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας», επειδή η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου 
δεν κρίθηκε συµφέρουσα για το ∆ήµο Καρδίτσας και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι 
αναγκαστικά θα επαναδηµοπρατηθεί το υποέργο Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων 
κάδων» του ίδιου έργου, µετά την µε αριθµό Π1/2235/9.10.2013 (ΦΕΚ 2619/16.10.2013) 
Υπουργική Απόφαση µε την οποία ο Υπουργός αποφάσισε την εξαίρεση από την ένταξη στο 
Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών µέχρι και την 31.12.2013 των προµηθειών των 
εγκεκριµένων έργων /υποέργων του Προγράµµατος “Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012- 
2015” του Πράσινου Ταµείου κάτι που οδηγεί  στην δηµοπράτηση τους µετά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ΦΕΚ. 
          
    

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
478/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
 
 
 


