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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 22η του μήνα Μαϊου  του έτους 2012 και 
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (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. 192/2012 
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 

 

             
 Αριθ. Πρωτ. : 12397/22-05-2012 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Χορήγηση παράτασης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 

“Περιβαλλοντική αναβάθμιση & προσβασιμότητα του αστικού χώρου του ∆ήμου 
Καρδίτσας” 

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    
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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 διαλογική συζήτηση σχετικά με 
χορήγηση παράτασης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.  Την με αριθ. πρωτ. 8663/04-04-2012   ααίίττηησσηη    ττοουυ  ΣΣοουυμμππεεννιιώώττηη  ΑΑρριισσττεείίδδηη  ωωςς  ννόόμμιιμμοοςς  
εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττηηςς  ααννααδδόόχχοουυ  εεττααιιρρεείίααςς  μμεε  ττηηνν  εεππωωννυυμμίίαα::  ΑΑΤΤΡΡΑΑΞΞ  ΑΑ..ΤΤ..ΕΕ  πποουυ  εεδδρρεεύύεειι  σσττηη  
ΛΛάάρριισσαα  ((ΜΜάάρρκκοουυ  ΜΜππόόττσσααρρηη  3399))    κκααιι  ααιιττεείίττααιι  ττηηνν  ππααρράάτταασσηη  εερργγαασσιιώώνν  γγιιαα  ττοο  έέρργγοο::  
««ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ»  κκααττάά  έέξξιι  ((66))    μμήήννεεςς  ((118800  ηημμεερροολλοογγιιαακκέέςς  ηημμέέρρεεςς))  κκααιι  μμέέχχρριι  ττηηνν  
1188//1100//22001122    λλόόγγωω::    
αα))  ττωωνν  άάσσχχηημμωωνν  κκααιιρριικκώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ((ββρροοχχέέςς,,  
χχιιόόννιιαα,,  ππααγγεεττόόςς))  
ββ))  ττωωνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  πποουυ  υυππήήρρχχαανν  κκααιι  ππιιθθααννόόνν  υυππάάρρχχοουυνν  αακκόόμμαα  σσττηηνν  οοδδόό  ΠΠααππααννδδρρέέοουυ  μμεε  
ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  μμηηνν  μμπποορροούύνν  νναα  ξξεεκκιιννήήσσοουυνν  εερργγαασσίίεεςς..  
  
2.  Το με αριθμ. πρωτ. 8663/17-04-2012 έγγραφο της ∆/νσης Έργων και Μελετών  του 
∆ήμου Καρδίτσας το οποίο συντάχθηκε από τον ∆/ντή Έργων & Μελετών κ. Ελευθερίου Βάϊο  
Τοπογράφο  Μηχανικό και  ο οποίος μας διαβιβάζει την εισήγηση σχετικά με το θέμα,  η 
οποία έχει ως εξής:  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή ποδηλατοδρόμων-πεζοδρομίων στις οδούς 
Ανδρ.Παπανδρέου (από την περιοχή του θερινού κινηματογράφου μέχρι  την περιφερειακή 
οδό),18ης Αυγούστου (από την οδό Μπλατσούκα μέχρι την Αγ.Σεραφείμ),Αγ.Σεραφείμ (από 
18ης Αυγούστου  μέχρι Τρικάλων)  και Τρικάλων (από την Αγ.Σεραφείμ μέχρι την 
Κτηνιατρική Σχολή) καθώς και η ανάπλαση της πλατείας του Εσπερινού Σχολείου, της 
πλατείας της Κτηνιατρικής Σχολής και του ελεύθερου χώρου μεταξύ των οδών  Αγγειών και 
Αγ.∆ιονυσίου. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η φύτευση, ο φωτισμός  και ο αστικός 
εξοπλισμός στις περιοχές παρέμβασης. 
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.744.628,10ευρώ. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 647/2010 απόφαση της ∆ημαρχιακής επιτροπής. 
Η δημοπρασία έγινε στις 14/12/2010 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ με 
μέση έκπτωση 53,56%. 
Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ.30/2011 απόφαση της Οικονομικής 
επιτροπής, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ.237/13217/2011 εγκριτική απόφαση της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 
 Το συμφωνητικό ύψους 1.274.569,74 ευρώ υπογράφηκε στις 20/4/2011. 
Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών  είναι η 19/4/2011. 
Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί τέσσερις εντολές πληρωμής συνολικού ποσού 552689,69€. 
 
ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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Με την από 4/4/2012  αίτηση ,η ανάδοχος εταιρεία  ζητά την παράταση της τελικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 180 ημερολογιακές ημέρες επειδή  υπήρξαν 
καθυστερήσεις λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και ορισμένων προβλημάτων  που 
κατά τη γνώμη του αναδόχου υπήρξαν στην οδό Παπανδρέου. 
 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η 19/4/2012. 
Προκειμένου να μην υπάρχουν μέσα στο χειμώνα δύο μέτωπα εργασιών ανοιχτά , η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έδωσε εντολή στον ανάδοχο να ολοκληρώσει τις εργασίες στο πρώτο 
τμήμα του έργου (Τρικάλων, Αγ.Σεραφείμ,18ης Αυγούστου) πριν αρχίσει τις εργασίες στην 
οδό Παπανδρέου.  
 Από το τέλος Νοεμβρίου και μέχρι πρότινος λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών 
(συνεχείς βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες) δεν ήταν δυνατόν 
να εκτελεσθούν εργασίες. 
Οι εργασίες που υπολείπονται μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου, 
όμως για τις εργασίες φύτευσης είναι απαραίτητο να δοθεί παράταση μέχρι τον Οκτώβριο, 
διότι αυτές οι εργασίες δεν επιτρέπεται να γίνουν τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Μετά από όσα ανωτέρω αναφέραμε, εισηγούμαστε την παράταση της τελικής προθεσμίας 
περαίωσης όλων των εργασιών (εκτός των εργασιών φύτευσης) μέχρι 31/8/2012 και την 
χορήγηση παράτασης αποκλειστικά για τις εργασίες φύτευσης έως 18/10/2012.     
 
3. Τις τοποθετήσεις απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων  
 
4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ  ψήφισαν όλοι οι παρόντες 
∆ημοτικοί Σύμβουλοι, πλην του κ. Σουφλάκου ο οποίος καταψήφισε   &  του κ. Γεννάδιου ο 
οποίος ψήφισε λευκό.                                            
 
                                             Αποφάσισε κατά πλειoψηφία 
 

Εγκρίνει την παράταση της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ»  όόλλωωνν  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ((εεκκττόόςς  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  φφύύττεευυσσηηςς  ))  μμέέχχρριι  
3311//88//22001122,,  κκααιι  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ππααρράάτταασσηηςς  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  γγιιαα  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  φφύύττεευυσσηηςς  έέωωςς  
1188//1100//22001122..  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ., Τσαντήλας, Αρχοντής & Τέγος ,  λόγω αποχώρησής των από τη συνεδρίαση. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 192/2012 
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 




