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Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
2/27-1-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.:

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Καθορισµός του τρόπου ανάθεσης προµηθειών
(σκέλος απ΄ευθείας αναθέσεων-φάση 1) έτους 2014.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 1716/23-1-2014 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) Αγραφιώτου Ελένη

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Μουζιούρας Νικόλαος

2) Αναστασίου Απόστολος

17) Σούφλα Ουρανία

2) Καρκαλέτση Θεοδώρα

3) Αρβανιτάκου Σοφία

18) Τσιούκης Λάµπρος

3) Ντελής Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

19) Χλαπάνας Ηλίας

4) Γιοβάνης Γεώργιος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

20) Βερίλλης ∆οµήνικος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

21) Γεννάδιος Ιωάννης

7) Καραγιάννης Νικόλαος

22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

23) Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

24) Τσίπρας Εµµανουήλ

10) Κωτούλας Φίλιππος

25) Μακροστέργιος Αθανάσιος

11) Μαρκινός Αθανάσιος

26) Παπαδηµητρίου Φώτιος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

27) Αρχοντής ∆ηµήτριος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα

29) Χάρµπας Θωµάς

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

15) Παπαγεωργίου Σταύρος

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 29), 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. Παπαλού Κωνσταντίνου.

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

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από διαλογική συζήτηση σχετικά µε
“Καθορισµό του τρόπου ανάθεσης προµηθειών(σκέλος απ΄ευθείας αναθέσεων-φάση 1)
έτους 2014” , και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Ιωάννη Κατσαούνου ο οποίος ανέφερε τα
εξής:
Οι προµήθειες, για τις οποίες απαιτείται ο καθορισµός του τρόπου ανάθεσης και παροχών
υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:
Α/
Α

Κ.Α.

1

10-6612.0001

2

10-6612.0002

3
4
5

10-6612.0003
10-6613.0001
10-6654.0000

6

10-6681.0000

7

30-7135.0007

Α/
Α

Κ.Α.

1
2

00-6116.0000
00-6117.0001

3

00-6221.0001

4

10-6255.0001

5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προµήθεια γραφικής ύλης - ειδών γραφείου για όλες τις υπηρεσίες
για το έτος
Προµήθεια χαρτιού α4 -- α3 -- α5 χαρτιού σχεδιάσεως & µηχ.
χαρτιού του δήµου Καρδίτσας για το έτος
Προµήθειας φωτοτυπικού υλικού (φωτοτυπίες) του δήµου
Καρδίτσας για το έτος
Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών
Προµήθεια κλειδιών θυρών και συναφών υλικών.
Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού για τις υπηρεσίες του δήµου
Καρδίτσας (ΚΑΠΗ & λοιπές υπηρεσίες).
Προµήθεια ελαστοτάπητα για τα γήπεδα τένις του Αθλητικού
πάρκου Καρδίτσας µε το ποσό που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εργασίες επίδοσης δικαστικών εγγραφών δήµου Καρδίτσας για το
έτος 2014 (28/80)
Εργασίες αποµαγνητοφώνησης πρακτικών ∆.Σ. και Οικ. Επιτροπής
Εργασίες ταχυµεταφοράς επιστολών του δήµου Καρδίτσας έτους
2014. (28/80)

ΠΟΣΟ

4.500,00 €
4.500,00 €
4.000,00 €
5.250,00 €
1.000,00 €

1.000,00 €
15.000,00

ΠΟΣΟ
4.000,00 €
8.000,00 €
15.000,00 €
17.000,00 €

10-6265.0000

Λοιπά Ασφάλιστρα
Εργασία συντήρησης επίπλων - λοιπού εξοπλισµού υπηρεσιών
(28/80)

10-6278.0001

Αµοιβή σεκιούριτυ για τη φύλαξη του Κοιν.Ξενώνα Μητρόπολης

3.000,00 €

1.000,00 €

7

10-6615.0000

8

30-7341.0017

9

30-7341.0019

Εργασίες Βιβλιοδεσίας
“Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου Καρδίτσας-Υποέργο ΙΙΙ:Εκπόνηση
µελέτης αναβάθµισης πόσιµου νερού ∆Ε ∆ήµου Καρδίτσας”.Το
ποσό που προέρχεται από ΕΠ Τεχνική Υποστήριξης Εφαρµογής
2007-2013 προτείνεται η ανάθεση νε γίνει µε απευθείας ανάθεση µε
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
“Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου Καρδίτσας-Υποέργο V: Εκπόνηση
µελέτης δικτύωσης και ΤΠΕ για τη λειτουργία και αξιοποίηση του
1ου Λυκείου σε ∆ηµαρχείο” το ποσό που προέρχεται από ΕΠ
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013 προτείνεται η ανάθεση
να γίνει µε απευθείας ανάθεση µε απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής.

1.875,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

Για τις παραπάνω προµήθειες προτείνεται η διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης µε
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
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 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 ∆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 δηµάρχου 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 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 ∆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 δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες (…)»
(βλ. αντίστοιχα και 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.
Καλείται το σώµα να αποφασίσει για τον τρόπο ανάθεσης των παραπάνω προµηθειών και
εργασιών.

2. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε οµόφωνα
Οι αναφερόµενες στο σκεπτικό της παρούσας προµήθειες και εργασίες για το έτος 2014 θα
διενεργηθούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ. Βερίλλης, Παπαγεωργίου, Σουφλάκος, Τσαντήλας, Μπατζιάκας, Αρχοντής,
λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 62/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

