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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 14η του μηνός Ioυλίου του έτους 2015
και  ώρα 10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
194/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 1-7-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
194/2015 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
20/1-7-2015

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
Μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια ελαστικών και

ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015.

Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα

12.30'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα Καρδίτσας  και  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  14889/26-6-2015

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) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος 

2) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος 2) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος 3) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος 4) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

5) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκε νόμιμα
           

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

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

    

 



 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με μετάθεση - παράταση της ημερομηνί-
ας υποβολής προσφορών για την προμήθεια ελαστικών και ηλεκτρολογικού υλικού έτους
2015 και αφού έλαβε υπόψη: 

1.Την εισήγηση του αν. πρ/νου τμήματος Προμηθειών Ιω. Κατσαούνου, ο οποίος ανέφερε
ότι  λόγω  της  αδυναμίας  των  υποψηφίων  προμηθευτών  για  προσκόμιση  εγγυητικών
επιστολών,  εξαιτίας  του  τραπεζικού  ελέγχου  κεφαλαίων,   ζητείται  η  μετάθεση  της
προθεσμίας για την υποβολή προσφορών. Οι διαγωνισμοί για την προμήθεια ελαστικών και
ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015 είχαν προγραμματιστεί αρχικώς για τις 7 και 8 Ιουλίου
2015. Για να γίνει εφικτή η μετάθεση της ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών θα
πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία έκδοσης ανάρτησης περιλήψεων και της διακήρυξης. Η
νέα ημερομηνία θα μπορούσε να είναι  προς το τέλος του μηνά Αυγούστου και όπως θα
οριστεί από την διακήρυξη του δήμαρχου.

2.Την πρόταση της κ.  προέδρου για  έγκριση  της μετάθεση  της ημερομηνίας υποβολής
προσφορών για την προμήθεια ελαστικών και ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015 σύμφωνα
με την εισήγηση.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010

4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Αποφάσισε ομόφωνα

    Εγκρίνει  την  μετάθεση  της  ημερομηνίας  υποβολής προσφορών για την προμήθεια
ελαστικών και ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσί-
ας. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα οριστεί από τη διακήρυξη του δημάρχου.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
194/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


	Αποφάσισε ομόφωνα

