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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 10η του µηνός Απριλίου 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. 
172/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 8-4-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
172/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

11/8-4-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                    
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθ. Πρωτ. 9882/10-4-2014   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
     Επί της εισήγησης  της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, Αξιολόγησης 
των Προσφορών για την επικαιροποίηση της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας 
ASSET INTERIORS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

09:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 9294/4-4-2014 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) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

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

5) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος  5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 
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    Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 5, 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 επί της εισήγησης  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του διαγωνισµού, Αξιολόγησης των Προσφορών για την επικαιροποίηση της Τεχνικής 
Προσφοράς της εταιρείας ASSET INTERIORS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) 
 
2. Την Υπουργική Απόφαση 11389/93 (ΦΕΚ 185Β – ∆ιορθ. Σφαλµ. Στο ΦΕΚ 550Β: Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (ΕΚΠΟΤΑ) 
 
3. Την αριθ. 346/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας µε θέµα: 
«Τροποποίηση της αριθ.243/2012 απόφαση ∆Σ σχετικά µε την έγκριση της µελέτης, την 
επαναδηµοπράτηση και τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης, της Έγκριση 
µελέτης, καθώς και τον καθορισµό του τρόπου δηµοπράτησης και ορισµός επιτροπής 
παραλαβής το Υποέργο ΙΙ του έργου: «Συντήρηση- προστασία- προβολή συλλογής 
Γιολδάση» προϋπολογισµού 68.462,00 € που χρηµατοδοτείται από το ΤΠΑ µε κωδικό Πράξης 
ΣΑ 2011ΕΠ00680012 
 
4. Την αριθµ. πρωτ.21144/7-8-2013  ∆ιακήρυξη 
 
5. Τους Φακέλους ∆ικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς που 
υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό 
 
6. Το αριθ.πρωτ.22805/28-8-2013 πρακτικό 1ης συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισµού 
σχετικά µε την παραλαβή προσφορών και έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής 
 
7. Το αριθ.πρωτ.24027/9-9-2013 πρακτικό 2ης συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισµού 
σχετικά µε την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 
 
8. Το αριθ.πρωτ.25204/23-9-2013 πρακτικό 3ης συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισµού 
σχετικά µε την αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς. 
 
9. Την αριθ.443/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση του 
Πρακτικού ΙΙΙ και την ανάθεση του Υποέργου στη εταιρεία µε την επωνυµία ASSET 
INTERIORS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. 
 
10.Το αριθ.πρωτ.8409/26-3-2014 πρακτικό 4ης συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισµού 
σχετικά µε την επικαιροποίηση τεχνικής προσφοράς. 
 
11.Το αριθ.πρωτ.2285/204349/23-10-2013 έγγραφο της ΓΓΑ∆ΘΣΤΕ σχετικά µε την 
νοµιµότητα της απόφασης 443/2013 Ο.Ε. ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
12.Την  αριθ.πρωτ.6019/8-11-2013 διατύπωση σύµφωνη γνώµης της ∆ιαχειριστικής Αρχής 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υπογραφή της σύµβασης. 
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13.Την αριθ.πρωτ.33139/9-12-2013 σύµβαση της προµήθειας. 
 
14.Την από 26-3-2013 αίτηση της Αναδόχου προµηθεύτριας εταιρείας σχετικά µε τα 
κατασκευαστικά προβλήµατα που παρατηρήθηκαν κατά την τοποθέτηση της κλιµατιστικής 
µονάδας αλλά και την έλλειψη του τύπου αφυγρατήρα. 
 
15.Την αριθ.2/2011 εκ νέου τροποποιηµένη µελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, 
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας . 
 
16.Την αριθ.138/2014 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η νέα τροποποιηµένη µελέτη. 
 
17.Τις νέες τεχνικές προδιαγραφές της αναδόχου εταιρείας . 
 
18.Το γεγονός ότι δεν τροποποιείτε το οικονοµικό αντικείµενο της προµήθειας. 
 
19.Τη σχετική εισήγηση του αν. προϊσταµένου του τµήµατος διαχείρισης γεωχωρικών 
πληροφοριών ∆ηµ. Κωστάκη ο οποίος εισηγείται προς το σώµα της Οικονοµικής Επιτροπής 
την αποδοχή των νέων ειδών της Εταιρείας ASSET INTERIORS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, διότι:  
1. Η κίνηση των ραφιών του αρθρωτού συστήµατος αποθήκευσης που τοποθετείται θα ήταν 
αδύνατη εξαιτίας του ύψους τους που προσκρούει στην κλιµατιστική µονάδα οροφής λόγω 
του µεγάλου πάχους της πλάκας Zoellner, κάτι που καθιστά το σύστηµα αποθήκευσης µη 
λειτουργικό. Για το λόγω αυτό θα τοποθετηθούν τα δυο κλιµατιστικά στον τοίχο ένα σε κάθε 
αποθηκευτικό χώρο.  
2. Οι προδιαγραφές στην αρχική µελέτη για τους αφυγραντήρες τύπου (28LIT/DAY) δεν 
είναι διαθέσιµοι πλέον στην αγορά και η εταιρεία προτείνει αντί αυτών να  τοποθετηθούν  οι 
αφυγραντήρες τύπου Aqua Dry µε χαρακτηριστικά ίδια όπως φαίνεται στην επικαιροποιηµένη 
αριθ.2/2011 µελέτη  της ∆ιεύθυνσης  Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. 
3. Με την αποδοχή των νέων ειδών πετυχαίνουµε την ολοκλήρωση του φυσικού 
αντικειµένου για το Υποέργο ΙΙ του έργου: «Συντήρηση- προστασία- προβολή συλλογής 
Γιολδαση» καθώς και του οικονοµικού αντικειµένου αφού ως προς την συµβατική 
υποχρέωση δεν υπάρχει καµία τροποποίηση στο τελικό ποσό της σύµβασης. 
 
20.Την αριθ.28/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού για το έργο “Συντήρηση-προστασία-
προβολή Συλλογής Γιολδάση-ΥποέργοΙΙ” 
 
21.Την πρόταση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής για  αποδοχή των νέων ειδών της 
Εταιρείας ASSET INTERIORS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ  και την επικαιροποίηση της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας ASSET INTERIORS 
ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , σύµφωνα µε την 
εισήγηση της υπηρεσίας 
         
22.Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 
 
23.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

1. Την επικαιροποίηση της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας ASSET INTERIORS ΕΠΕ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ . 
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2. Την αποδοχή των νέων ειδών της Εταιρείας ASSET INTERIORS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, σύµφωνα  µε την  εισήγηση  της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, Αξιολόγησης των Προσφορών,για τους παρακάτω 
λόγουςι:  
 
α.Η κίνηση των ραφιών του αρθρωτού συστήµατος αποθήκευσης που τοποθετείται θα ήταν 
αδύνατη εξαιτίας του ύψους τους που προσκρούει στην κλιµατιστική µονάδα οροφής λόγω 
του µεγάλου πάχους της πλάκας Zoellner, κάτι που καθιστά το σύστηµα αποθήκευσης µη 
λειτουργικό. Για το λόγω αυτό θα τοποθετηθούν τα δυο κλιµατιστικά στον τοίχο ένα σε κάθε 
αποθηκευτικό χώρο.  
 
β.Οι προδιαγραφές στην αρχική µελέτη για τους αφυγραντήρες τύπου (28LIT/DAY) δεν είναι 
διαθέσιµοι πλέον στην αγορά και η εταιρεία προτείνει αντί αυτών να  τοποθετηθούν  οι 
αφυγραντήρες τύπου Aqua Dry µε χαρακτηριστικά ίδια όπως φαίνεται στην επικαιροποιηµένη 
αριθ.2/2011 µελέτη  της ∆ιεύθυνσης  Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. 
 
γ.Με την αποδοχή των νέων ειδών πετυχαίνουµε την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου 
για το Υποέργο ΙΙ του έργου: «Συντήρηση- προστασία- προβολή συλλογής Γιολδαση» καθώς 
και του οικονοµικού αντικειµένου αφού ως προς την συµβατική υποχρέωση δεν υπάρχει 
καµία τροποποίηση στο τελικό ποσό της σύµβασης. 
 
 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
172/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


