
 

 

  
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 4η του µήνα Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.µ, 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’ αριθµ. 456/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 26/8/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 456  

  

Απόσπασµα από το υπ’ αριθµ. 
16/26-8-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ 

                                                          ΘΕΜΑ 

 

Καθορισµός τρόπου ανάθεσης προµηθειών (σκέλος διαγωνισµών) έτους 2014  
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

19.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 20711/21-8-2014 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) Αναστασίου Απόστολος  14) Βερίλλης ∆οµήνικος 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  15) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ζορµπάς Ιωάννης  16) Γιοβάνης Γεώργιος 3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

4) Καραγιάννης Νικόλαος  17) Μακροστέργιος Αθανάσιος 4) Κωτούλας Φίλιππος 

5) Κατσιαβάρας Θωµάς  18) Παπαδηµητρίου Φώτιος 5) Μπατζιάκας Βασίλειος 

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  19) Τσαντήλας Βασίλειος 6) Τσιούκης Λάµπρος 

7) Μαρκινός Αθανάσιος   7) Χλαπάνας Ηλίας 

8) Μουζιούρας Νικόλαος   8) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος   9) Ντελής Ιωάννης 

10) Νασιάκου Αλεξάνδρα    10) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 

11) Παπαγεωργίου Σταύρος   11) Σουφλάκος Βασίλειος 

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος   12) Τσίπρας Εµµανουήλ 

13) Σούφλα Ουρανία   13) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

   14) Χάρµπας Θωµάς 

   Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

 



 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 22), 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. Κωνσταντίνου Παπαλού.  

 

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

  Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος “Καθορισµός τρόπου ανάθεσης 
προµηθειών (σκέλος διαγωνισµών) έτους 2014” η πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον προκειµένου να    επισπευσθεί η διαδικασία 
της ανάθεσης για τη σίτιση των µαθητών του Μουσικού σχολείου Καρδίτσας εν όψη της 
έναρξης του νέου σχολικού έτους 2014-2015. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε  την πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 1   
Ν. 4257/2014 και ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες “Ένα µήνα πριν από τη διενέργεια των 
εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο 
αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά 
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων” 
 

αποφάσισε οµόφωνα 

 

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος “ Καθορισµός τρόπου ανάθεσης προµηθειών (σκέλος 
διαγωνισµών) έτους 2014” το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα µε όσα παραπάνω 
εκτέθηκαν. 
 
Β. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε  τον 
καθορισµό τρόπου ανάθεσης προµηθειών (σκέλος διαγωνισµών) έτους 2014 και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 

1. Την εισήγηση του  του υπαλλήλου του τµήµατος  προµηθειών του ∆ήµου Καρδίτσας 
Ιωάννη Κατσαούνου η οποία έχει ως εξής: 
 Οι προµήθειες , για τις οποίες απαιτείται ο ορισµός του τρόπου ανάθεσης και της διαδικασίας 
έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΕΚΠΟΤΑ είναι οι ακόλουθες: 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 

15-6481.0000 ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 45.533,72 € 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΣΙΤΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ € 

ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ € 

250 40 3,52€ 13% 35.200,00€ 

   4.576,ΟΟ€  

     39.776,00€ 

 

 

 

 



 

 

   Η Προµήθεια είναι κάτω από το όριο των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ (όριο διενέργειας ανοιχτού 
διαγωνισµού µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για τη διενέργεια αυτού. 
 
Επίσης σύµφωνα µε την Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012 κρίθηκε ότι “ Το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και 
αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα  
 
θέµατα που , βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του 
∆ήµου (άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/2010). Όσον  αφορά ειδικότερα στην έγκριση 
διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας , η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και µόνο κατ΄ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, 
λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκριση 
της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, 
αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.”  
 
Περαιτέρω , το Ζ΄Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε µια σειρά πράξεων του (Ελ.  Συν. 
4/2012,8/2012, 19/2012, 34/2012, 48/2012, 51/2012, 26/2012, 36/2012, 63/2012, 
64/2012, 65/2012, 71/2012, 89/2012, 117/2012, 140/2012, 179/2012) έκανε δεκτά τα 
εξής : Το άρθρο 65 του ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης” (Α' 87) ορίζει ότι “ 1. Το δηµοτικό 
συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός  από εκείνα που 
ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου  του ∆ήµου ή το 
ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του. 2. (...)” και το άρθρο 72 ότι : “ 1. 
Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 
λειτουργίας  του ∆ήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες : α) (...) ε) µε την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις ∆ηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να 
συγκροτεί Επιτροπές , από µέλη της,  δηµοτικούς ή δηµοσίους υπαλλήλους ή ειδικούς 
επιστήµονες(....)” (βλ. Αντίστοιχα άρθρα 93 και 103 του Κ∆Κ-ν. 3463/2006, Α΄114).  
 
 Από τις ανωτέρω πράξεις του Ελεγκτικού συνεδρίου συνάγεται το συµπέρασµα ότι πριν από 
τη διενέργεια οποιασδήποτε δηµοτικής προµήθειας ή παροχής  υπηρεσίας απαιτείται 
απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προµήθειας ή  
υπηρεσίας αυτής. 
    

 

 
2. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα        
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίαση 
 
 

   
 
 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 
 
1. Καθορίζει τον τρόπο ανάθεσης των παρακάτω προµηθειών  για το έτος 2014, µε απόφαση 
∆ηµάρχου, µε την διαδικασία  του προχείρου διαγωνισµού µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή  
για τη διενέργεια αυτού. Εφόσον η προµήθεια είναι κάτω από το όριο των 60.000,00€ (όριο 
διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού). 



 

 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 

15-6481.0000 ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 45.533,72 € 

 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΣΙΤΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ € 

ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ € 

250 40 3,52€  35.200,00€ 

   4.576,ΟΟ€  

     39.776,00€ 

 

 
 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 456/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 
 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

      ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 


