
                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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 24η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017
και  ώρα 10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
62/2017  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που  συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 17-2-2017
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
62/2017 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
10/17-2-2017

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση όρων, ενδεικτικού προϋπολογισμού, τεχνικών προδιαγραφών για την προ-

μήθεια καθαριστικών Δήμου Καρδίτσας και φορέων του έτους 2017.
  

Στην  Καρδίτσα  σήμερα  την   17η  του  μηνός  Φεβρουαρίου  του  έτους  2017,  ημέρα  της  εβδομάδος

Παρασκευή και ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.

1925/13-2-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 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 Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, πρόεδρος                     1) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, τακτικό μέλος 2) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3) Κρανιάς Βασίλειος, τακτικό μέλος

4) Τίκας Τριαντάφυλλος, τακτικό μέλος 4) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, τακτικό μέλος  

5) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος         Αν και κλήθηκαν νόμιμα

6) Σβάρνας Ιωάννης, αναπλ. μέλος
        

      Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 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 Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)  εισέρχεται  στη

συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
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   Η  Οικονομική  Επιτροπή του  Δήμου  Καρδίτσας  μετά  από  συζήτηση  σχετικά  με
έγκριση  όρων,  ενδεικτικού  προϋπολογισμού,  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την
προμήθεια  καθαριστικών  Δήμου Καρδίτσας  και  φορέων  του  έτους  2017  και  αφού
έλαβε υπόψη:

1. Την υπ΄ αριθμ. 43/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  με την οποία καθορί-
στηκε ως τρόπος ανάθεσης για την συγκεκριμένη προμήθεια ο συνοπτικός διαγωνι-
σμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής).
2.  Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη-
ρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Το Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4.  Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5.  Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της συγκεκριμένης
προμήθειας που αφορά το έτος 2017
6.  Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 74.400,00
ευρώ με το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους.
7. Τις πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί και εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων
του δήμου Καρδίτσας και των φορέων του έτους 2017.
8. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις
υπό έγκριση τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικό προϋπολογισμό για την εύρυθμη λει-
τουργία του Δήμου Καρδίτσας και των φορέων του.
9.  Το σχέδιο των όρων που συντάχθηκε από την υπηρεσία.
10.Την τοποθέτηση της Προέδρου,  η οποία ανέφερε ότι για την συγκεκριμένη προ-
μήθεια αναμένεται η χρηματοδότηση των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής του δήμου
Καρδίτσας. Πρότεινε να αναβληθεί η λήψη απόφασης μέχρι να προγραμματιστούν και
ενσωματωθούν στον προτεινόμενο για διενέργεια διαγωνισμό τα αναγκαιούντα  είδη
από τις  λοιπές αυτές υπηρεσίες και γίνουν οι διαδικαστικές ενέργειες για την εισαγω-
γή στον προϋπολογισμό του έτους 2017 των αντιστοίχων πιστώσεων. Με τον τρόπο
αυτό εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν καλύτερα οι υπηρεσίες του δήμου μας.
11.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει  τη  αναβολή  της  διενέργειας  της   συγκεκριμένης  προμήθειας,  μέχρι  να
ολοκληρωθούν οι  διαδικαστικές  ενέργειες  για  την έλευση  των πιστώσεων  και  την
σύνταξη  νέων  τεχνικών  περιγραφών  που  να  περιλαμβάνουν  το  σύνολο  των
υπηρεσιών του δήμου Καρδίτσας.  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
62/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                             

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
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