
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 16η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015
και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  452/2015
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 15-9-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 452
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

20/15-9-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                          ΘΕΜΑ

Καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών και εργασιών έτους 2015.

  Στην Καρδίτσα σήμερα την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και

ώρα 13.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.  19270/11-9-2015 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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

τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 18) Γούλας Σωτήριος 1) Κουρκούνας Βασίλειος         

2) Αντωνίου Σωτήριος 19) Παπαδημητρίου Χαρίλαος 2) Μαντζιάρας Παναγιώτης

3) Αραμπατζής Δημήτριος 20) Τσιούκης Λάμπρος 3) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 21) Βαρελάς Βάιος 4) Παπαλός Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 22) Αμπαντζή Μαρία 5) Μαρκινός Αθανάσιος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 23) Μιχαλάκης Κων/νος 6) Παπαγεωργίου Σταύρος 

7) Γούλας Γεώργιος 24) Λέμας Ευάγγελος                   Αν και κλήθηκαν νόμιμα

8) Διαμαντή Ευαγγελία 25) Χατζής Ηλίας

9) Καπράνας Απόστολος 26) Κρανιάς Βασίλειος

10) Κολοκύθα Άλκηστις 27) Σχορετσανίτης Ηλίας

11) Λέκκας Αλέξανδρος

12) Μπακαλάκου Σωτηρία  

13) Ντελής Ιωάννης

14) Σβάρνας Ιωάννης

15) Τάντος Μιχαήλ

16) Τίκας Τριαντάφυλλος

17) Ψημμένος Κωνσταντίνος



 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο 33

μελών,  παρόντες  ήταν  27),  οι  οποίοι  αποτελούν  και  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  Σώματος,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  96  του  Ν.3463/2010 «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,

παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. 

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με  καθορισμό
τρόπου ανάθεσης προμηθειών και εργασιών έτους 2015  και αφού έλαβε υπόψη:

1. Α. Την εισήγηση της αντιδημάρχου κ. Σωτ. Μπακαλάκου, η οποία ανέφερε:   
    “Οι   προμήθειες,  για  τις  οποίες  απαιτείται  ο  ορισμός  του  τρόπου  ανάθεσης  και  της
διαδικασίας είναι οι ακόλουθες:

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟ
15-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμ 1.000,00 €
15-6694.0001 Προμήθεια αναλώσιμου ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού 5.000,00 €

30-7135.0020
Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε 
Καρδίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) 15.000,00 €

30-7135.0021 Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε 
Κάμπου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) 15.000,00 €

30-7135.0022 Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε 
Καλλιφωνίου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) 15.000,00 €

30-7135.0023 Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε 
Ιτάμου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) 15.000,00 €

30-7135.0024 Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε 
Μητρόπολης (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) 15.000,00 €

30-7425.0002 Πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) 10.000,00 €
10-6265.0006 Συντήρηση και επισκευή ασανσέρ 2.500,00 €

30-7311.0001 Κατασκευή δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου 
σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καρδίτσας 8.030,90 €

35-6162.0001 Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (ορολογική εξέταση, σήμανση, 
αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, στείρωση) 24.600,00 €

35-6699.0001
Προμήθεια ξηράς τροφής τύπου συντήρησης για τα αδέσποτα 
ζώα 15.000,00 €

30-7131.0004 Προμήθεια μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τ.Υ (ΣΑΤΑ 
Π.Ο.Ε)

15.000,00 €

Προτείνονται οι  διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή

Επίσης σύμφωνα με  την Ελ.  Συν.  Τμ.  7  Πράξη 33/2012 κρίθηκε ότι  « Το  Δημοτικό
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
Δήμου.  (άρθρα  65  και  72  του  Ν.3852/2010).  Όσον  αφορά  ειδικότερα  στην  έγκριση
διενέργειας  ορισμένης  δημοτικής  προμήθειας,  η  αρμοδιότητα  ανήκει  στο  Δημοτικό
Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση,
λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή
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 πράξεών 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) ορίζει ότι: ««1. Το δημοτικό
συμβούλιο αποφασίζει  για  όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο,  εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου 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  δήμου.  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 Δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη
διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των προσφορών  μπορεί  να  συγκροτεί
Επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες (…)»
(βλ. αντίστοιχα και άρθρα 93 και 103 του ΚΔΚ – ν. 3463/2006, Α΄ 114).

 Από τον συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι και μετά την ισχύ του ν.
3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την
ανάθεση προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική Επιτροπή
είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης με την εκτέλεση όλων
των  πράξεων  του  διαγωνισμού,  από  την  πρώτη,  που  είναι  η  σύνταξη  των  όρων  της
διακήρυξης,  μέχρι  την  τελευταία  (κατακύρωση  του  αποτελέσματος).  Συνεπώς  δεν  είναι
δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της διακήρυξης
από την Οικονομική Επιτροπή, 

Από τις  ανωτέρω Πράξεις  του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνάγεται το συμπέρασμα ότι πριν
από τη διενέργεια οποιασδήποτε δημοτικής προμήθειας απαιτείται απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας αυτής

Καλείται  το  Σώμα  να  αποφασίσει  για  τον  τρόπο,  με  τους  οποίους  θα  ανατεθούν-
διενεργηθούν οι εν λόγω προμήθειες”.

  Β.  Την εισήγηση του προϊστάμενου Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του
Δήμου κ. Γεώργ.  Αγγέλου ο οποίος  ανέφερε :
 “ Η παρούσα εισήγηση αφορά στον καθορισμό του τρόπου της διενεργείας της προμηθείας
ελαστικών  για  την  αντικατάσταση  των  ελαστικών  των  29  οχημάτων  (φορτηγά
απορριμματοφόρα,  φορτηγά  ανατρεπόμενα,  φορτηγά  βυτία  κατάβρεξης  και  πυρόσβεσης,
φορτηγά ανατρεπόμενα με γερανό παπαγάλο, φορτηγά κλειστά, ημιφορτηγά, ημιφορτηγά
4X4,  Ι.Χ.  επιβατηγά)  και  μηχανημάτων  έργων  (φορτωτές,  εκσκαφείς,  σάρωθρα,
προωθητήρες γαιών (μπουλντόζες, γκρέιντερ) του Δήμου Καρδίτσας.  
   Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε την άμεση και επιτακτική ανάγκη προμήθειας
ελαστικών  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  συνεχής  και  ομαλή  λειτουργία  των  εν  λόγω
οχημάτων μηχανημάτων, με απώτερο σκοπό την ασφάλεια των εργαζομένων - οχημάτων
και την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας. 
    Είναι σαφές ότι η προμήθεια των ελαστικών των οχημάτων - μηχανημάτων θα πρέπει να
γίνεται άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις διότι τα ελαστικά είναι φθαρμένα. Είναι γεγονός ότι η
αμεσότητα στην αποκατάσταση των ελαστικών των οχημάτων - μηχανημάτων, συνεισφέρει
στην βελτίωση της παραγωγικότητας του εν λόγω εξοπλισμού.
    Σύμφωνα με την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012 κρίθηκε ότι « Το Δημοτικό 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 Δήμου. (άρθρα 65 και
72  του  Ν.3852/2010).  Όσον  αφορά  ειδικότερα  στην  έγκριση  διενέργειας  ορισμένης
δημοτικής  προμήθειας,  η  αρμοδιότητα  ανήκει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  μόνο  κατ’
εξαίρεση,  όταν  η  προμήθεια  διενεργείται  με  απευθείας  ανάθεση,  λόγω  της  συνδρομής
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή 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 πράξεών 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) ορίζει ότι: ««1. Το δημοτικό
συμβούλιο αποφασίζει  για  όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο,  εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου 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  δήμου.  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 Δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη
διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των προσφορών  μπορεί  να  συγκροτεί
Επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες (…)»
(βλ. αντίστοιχα και άρθρα 93 και 103 του ΚΔΚ – ν. 3463/2006, Α΄ 114).
   Από τον συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι και μετά την ισχύ του ν.
3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την
ανάθεση προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική Επιτροπή
είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης με την εκτέλεση όλων
των  πράξεων  του  διαγωνισμού,  από  την  πρώτη,  που  είναι  η  σύνταξη  των  όρων  της
διακήρυξης,  μέχρι  την  τελευταία  (κατακύρωση  του  αποτελέσματος).  Συνεπώς  δεν  είναι
δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της διακήρυξης
από την Οικονομική Επιτροπή, 
   Από τις  ανωτέρω Πράξεις  του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνάγεται το συμπέρασμα ότι πριν
από τη διενέργεια οποιασδήποτε δημοτικής προμήθειας απαιτείται απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας αυτής.
  Κατόπιν  των  ανωτέρω  η  υπηρεσία  εισηγείται  ότι  λόγω  της  μη  προσέλευσης  κανενός
ενδιαφερομένου στον πρόχειρο διαγωνισμό   για την προμήθεια « ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ » που διεξήχθη την 31/8/2015 και το γεγονός ότι  η
προμήθεια των ελαστικών των οχημάτων - μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται άμεσα και
χωρίς καθυστερήσεις διότι τα ελαστικά είναι φθαρμένα, ζητούμε την άδεια από το Δ.Σ για να
διερευνήσουμε  την  αγορά  προκειμένου  να  βρεθεί  προμηθευτής  με  την  διαδικασία  της
απευθείας ανάθεσης για μέρος ή όλου του διαγωνισμού.
   Καλείται το σώμα να αποφασίσει τον τρόπο ανάθεσης των παραπάνω προμηθειών.”

2. Τις διατάξεις του  άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και του Π.Δ. 28/1980

3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων

αποφάσισε ομόφωνα

Α. Καθορίζει ως τρόπο ανάθεσης των παρακάτω προμηθειών  

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟ
15-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμ 1.000,00 €
15-6694.0001 Προμήθεια αναλώσιμου ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού 5.000,00 €

30-7135.0020
Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε 
Καρδίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) 15.000,00 €

30-7135.0021 Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε 
Κάμπου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)

15.000,00 €

30-7135.0022
Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε 
Καλλιφωνίου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) 15.000,00 €

30-7135.0023 Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε 15.000,00 €



 
Ιτάμου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)

30-7135.0024 Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε 
Μητρόπολης (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)

15.000,00 €

30-7425.0002 Πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) 10.000,00 €
10-6265.0006 Συντήρηση και επισκευή ασανσέρ 2.500,00 €

30-7311.0001 Κατασκευή δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου 
σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καρδίτσας 8.030,90 €

35-6162.0001
Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (ορολογική εξέταση, σήμανση, 
αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, στείρωση) 24.600,00 €

35-6699.0001 Προμήθεια ξηράς τροφής τύπου συντήρησης για τα αδέσποτα 
ζώα

15.000,00 €

30-7131.0004
Προμήθεια μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τ.Υ (ΣΑΤΑ 
Π.Ο.Ε) 15.000,00 €

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή

Β.  Καθορίζει  ως τρόπο ανάθεσης της προμήθειας ελαστικών οχημάτων έτους 2015  του
Δήμου  Καρδίτσας,   για  την  αντικατάσταση  των  ελαστικών  των  29  οχημάτων  (φορτηγά
απορριμματοφόρα,  φορτηγά  ανατρεπόμενα,  φορτηγά  βυτία  κατάβρεξης  και  πυρόσβεσης,
φορτηγά ανατρεπόμενα με γερανό παπαγάλο, φορτηγά κλειστά, ημιφορτηγά, ημιφορτηγά
4X4,  Ι.Χ.  επιβατηγά)  και  μηχανημάτων  έργων  (φορτωτές,  εκσκαφείς,  σάρωθρα,
προωθητήρες γαιών (μπουλντόζες, γκρέιντερ),   τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
  
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Διαμαντή και Σχορετσανίτης λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 455/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


