
 

 

  
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 25η του μήνα Μαϊου  του έτους 2012 και 
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη (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’ αριθ. 185/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 17/5/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
8/17-5-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση 

υποδομών & κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε Ιτάμου” 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Μαϊου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη και ώρα 

7:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 11565/11-5-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του 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  18)Τσιούκης Λάμπρος 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  19)Χλαπάνας Ηλίας 2)Χάρμπας Θωμάς 

3) Γούλας Σωτήριος  20)Βερίλλης ∆ομήνικος   

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21)Γεννάδιος Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

5) Ζορμπάς Ιωάννης  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

6) Καραγιάννης Νικόλαος  23)Ντελής Ιωάννης  

7) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  25)Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  26)Τέγος Χρήστος  

10)Μαρκινός Αθανάσιος  27)Γιοβάνης Γεώργιος  

11)Μουζιούρας Νικόλαος  28)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12)Μπατζιάκας Βασίλειος  29)Τσίπρας Εμμανουήλ  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  30)Αρχοντής ∆ημήτριος  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα  31)Τσαντήλας Βασίλειος  

15)Παπαγεωργίου Σταύρος    

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

17)Σούφλα Ουρανία    



 

 

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

μελών, παρόντες ήταν 31), 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 συζήτηση σχετικά με 

παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση υποδομών και 
κοινοχρήστων χώρων  της ∆ημοτικής Ενότητας Ιτάμου” και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου 
Καρδίτσας και η οποία έχει ως εξής: 
“Αυτή η  τεχνική έκθεση συνοδεύει την μελέτη που αφορά το έργο “Συντήρηση υποδομών 
και κοινόχρηστων χώρων ∆ημοτικής Ενότητας Ιτάμου” του δήμου Καρδίτσας. 
    Προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες: 
     α. Στο τοπικό διαμέρισμα Αμαράντου 

1. Κατασκευή δύο ιρλανδικών διαβάσεων από σκυρόδεμα κατηγ.C16/20,  για την 
αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου στο ρέμα στη θέση Μύλος 

2. Εκβραχισμοί για την διάνοιξη τάφρου μήκους 45,00 m για την απορροή των βρόχινων 
νερών στην παραπάνω θέση. 

3. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 20,00 m και ύψους από 1,50 m από 
σκυρόδεμα κατηγ. C16/20  για την αντιστήριξη του πρανούς του κεντρικού δρόμου 
επάνω από τον ξενώνα. 

4. Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου μήκους 22,00 m με σκυρόδεμα   κατηγ.C16/20 
στο συνοικισμό Κούτσουρο Αμαράντου. 

 
    β. Στο τοπικό διαμέρισμα Αμπελικού 

1.  Κατασκευή αγωγού ύδρευσης μήκους 800,00 m με σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ90 mm   
16 atm για την βελτίωση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. 
2.   Προμήθεια και τοποθέτηση δύο δικλείδων Φ80 σε υπάρχον φρεάτιο 
3.  Κατασκευή φρεατίου για την προμήθεια και τοποθέτηση μειωτήρα πίεσης Φ80 mm 
 
γ. Στο τοπικό διαμέρισμα Καλλιθήρου 
1. Γενικές εκσκαφές και γενικοί εκβραχισμοί για την διάνοιξη δρόμου μήκους 250,00 m 
για την μεταφορά δεξαμενών από πολυαιθυλένιο. 
2. Κατασκευή διπλού αγωγού ύδρευσης μήκους 200,00m με σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ 
140 mm από υπάρχουσα γαιώτρηση προς τις δεξαμενές πολυαιθυλενίου. 
3. Αντικατάσταση παλαιού προβληματικού αγωγού ύδρευσης μήκους 300,00 m με 
σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ 160mm 16 atm. 
 
δ. Στο τοπικό διαμέρισμα Καροπλεσίου 

  1. Κατασκευή σωληνωτού οχετού στη θέση Τσαρτσακαλέϊκα μήκους 20,00 m με 
οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες Σειράς 75 Φ 1,20 m, με πτερυγότοιχους ανάντη ύψους 
2,40 m και μήκους 7,50 m και πτερυγότοιχους κατάντη ύψους 4,00 m και μήκους 700 m. 

 
     ε. Στο τοπικό διαμέρισμα Καστανιάς 
   1.Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου μήκους 40,00m με σκυρόδεμα  κατηγ.C16/20 στη 

θέση Μπαλούχα – Ι. Γούλα. 
     2. Κατασκευή αγωγού ύδρευσης μήκους 350,00 m με σωλήνες πολυαιθυλένιου Φ63  mm 

16 atm για την αποκατάσταση της υδροδότησης του κοινοτικού Ιατρείου. 



 

 

 
 στ. Στο τοπικό διαμέρισμα Καστανιάς στο συνοικισμό Μούχα 
1.Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου μήκους 28,00 m με σκυρόδεμα  κατηγ.C16/20 στη θέση 
Μπολτσή Απόστολου και Μπολτσή Κωνσταντίνου. 
2.Τσιμεντόστρωση πεζοδρόμου μήκους 50,00 m με σκυρόδεμα  κατηγ.C16/20 στο 
νεκροταφείο του συνοικισμού 
3. Κατασκευή σωληνωτού οχετού στη θέση Μπολτσή Ιωάννη μήκους 18,00 m με 
οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες Σειράς 100, Φ0,40 m καθώς και τριών φρεατίων με σχάρα 
κατά μήκος του κεντρικού δρόμου προς τον συνοικισμό για την διευθέτηση των βρόχινων 
νερών, τα οποία ρέουν κατά μήκος του δρόμου και λόγω των εντόνων κατά μήκος κλίσεων 
προκαλούν ζημιές στις παρακείμενες ιδιοκτησίες. 
 
ζ. Στο τοπικό διαμέρισμα Καταφυγίου 
1.Ασφαλτόστρωση του δρόμου προς νεκροταφείο μήκους 145,00 m ήτοι: 
   α. Κατασκευή επιχώματος με αμμοχάλικο πάχους 20 cm 
   β. Κατασκευή δύο στρώσεων βάσης 3Α πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
   γ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 50 mm (Π.Τ.Π. Α265) 
2.Αποκατάσταση των ζημιών της πλακόστρωσης του κεντρικού δρόμου. 
 
η. Στο τοπικό διαμέρισμα Ραχούλας 
1.Κατασκευή αγωγού ύδρευσης μήκους 1100,00 m με σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ90 mm 16 
atm στο συνοικισμό Ζουγρί Ραχούλας για την υδροδότηση του συνοικισμού. 
 
θ. Στο τοπικό διαμέρισμα Νεράιδας 
1.Κατασκευή στέγης ξύλινης και επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας έγχρωμης στο κοινοτικό 
κατάστημα Νεράϊδας. 
2.Κατασκευή τμήματος αγωγού ύδρευσης μήκους 30,00 m με σωλήνες πολυαιθυλένιουΦ63 
mm 16 atm  για την σύνδεση της οικίας Ευφροσύνης και Μαίρης Μπακόλα με το δίκτυο 
ύδρευσης σύμφωνα με την με αριθμό 19/2011 απόφαση του τοπικού Συμβουλίου Νεράϊδας 
 
ι. Στο τοπικό διαμέρισμα Νεράιδας στο συνοικισμό Σαραντόπορου 
1.Επέκταση δικτύου και αποκατάσταση βλαβών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του 
συνοικισμού.(Επέκταση αγωγών, αντικατάσταση βανών κλπ) 
2.Κατασκευή τμήματος αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μήκους 30,00 m με σωλήνες PVC 
της σειράς 41 Φ 200 χλστ για σύνδεση της οικίας Σωτηρίας Γάκη με το δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων σύμφωνα με την με αριθμό λ20/2011 απόφαση του τοπικού Συμβουλίου 
Νεράιδας 
 
Λεπτομέρειες  για τον τρόπο εκτελέσεως του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον 
τόπο του έργου από τον επιβλέποντα τεχνικό 
 
Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από το Πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2012 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε:                                     145.000,00 € 
Αναλύεται ως εξής: ∆απάνη Εργασιών                                               83.896,90 € 
                            Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18%             15.101,44 €                      
                            Απρόβλεπτα 15 %                                               14.849,75 € 
                            Άσφαλτος απολογιστικά & Γ.Ε & Ο.Ε                      3.700,00 € 
                            Αναθεώρηση                                                            338,09 € 
                            Φ.Π.Α 23 %                                                         27.113,82 € 
                            Γενικό σύνολο                                                   145.000,00  € 
 



 

 

2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις  των ∆ημοτικών   Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
3.Την επακολουθήσασα  ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της παραλαβής της μελέτης και 
των τευχών δημοπράτησης  ψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι Αναστασίου, Αρβανιτάκου, 
Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορμπάς , Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, 
Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, 
Παπαδημητρίου, Σούφλα, Τσιούκης, Χλαπάνας,  Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Τσίπρας  ενώ 
ΚΑΤΑ ψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής , 
Ντούρλιας και Σουφλάκος. 
 
                                      Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
 Την παραλαβή της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση υποδομών και 
κοινοχρήστων χώρων της ∆.Ε. Ιτάμου”, συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε. 
 
Μειοψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι  Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής , 
Ντούρλιας και Σουφλάκος. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι κ. κ. Αρχοντής, Τσαντήλας, Τέγος  λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 185/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
 


