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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 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 
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. 550/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 27/12/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 550 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
23/27-12-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

            Αρ. Πρωτ.: 295/7-1-2013  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή πεδίου προσγείωσης στο 

∆.∆. Μυρίνης”. 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός ∆εκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 29435/21-12-2012 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) Αγραφιώτου Ελένη  17)Τσιούκης Λάμπρος 1) Μπατζιάκας Βασίλειος 

2) Αναστασίου Απόστολος  18) Χλαπάνας Ηλίας 2) Παπαγεωργίου Σταύρος 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  19)Γεννάδιος Ιωάννης 3) Βερίλλης ∆ομήνικος 

4) Γούλας Σωτήριος  20)Ντελής Ιωάννης 4) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  22)Σουφλάκος Βασίλειος Αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

7) Καραγιάννης Νικόλαος  23)Τέγος Χρήστος  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  25)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  26)Τσίπρας Εμμανουήλ  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  27)Αρχοντής ∆ημήτριος  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  28)Τσαντήλας Βασίλειος  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  29)Χάρμπας Θωμάς  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

16)Σούφλα Ουρανία    
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, 
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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 παράταση 
προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή πεδίου προσγείωσης στο ∆.∆. Μυρίνης” και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19457/8-8-2012 αίτηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης Β. 
ΚΑΡΑΛΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, η οποία έχει ως εξής: 
“Παρακαλούμε όπως χορηγήσετε παράταση προθεσμίας περαίωσης στο έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ∆∆ ΜΥΡΙΝΗΣ, μέχρι την 31-12-2012 για τους παρακάτω 
λόγους: 
 1.Ο προγραμματισμός του έργου από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ διακόπηκε σε ενδιάμεσο 
στάδιο της κατασκευής του έργου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις 
αποπληρωμής λογαριασμών και συνεπώς αδυναμία αποπεράτωσης των εργασιών. 
 2.Η πρόοδος των εργασιών (Π∆ 609/85 άρθρο 32 παρ 2) κλιμακώνεται σύμφωνα με 
τις δυνατότητες των πιστώσεων, και ακόμα παραμένουν απροσδιόριστα τόσο το ύψος όσο 
και η πηγή των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση της αποπεράτωσης του έργου (κατασκευή 
ασφαλτικών εργασιών). 
 3.Για τους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου 
παρακαλούμε σύμφωνα με το Ν3669/08 άρθρο 48 παρ 8 α για τη χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης μέχρι ν20-63-2013 ημερομηνία κατά την οποία ενδεχομένως, να 
έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω διαδικασίες.” 
 
2.Την εισήγηση του αν. ∆/ντή της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Καρδίτσας κ. 
Βελεσιώτη Βάϊου η οποία έχει ως εξής: 
“Σας στέλνουμε την υπ' αρ. Πρωτ. 19457/12 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου από 
την 8-8-12 σε φωτοαντίγραφο που ζητά την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 1.Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 600.700,00 € ενώ ο συμβατικός 
προϋπολογισμός είναι 259.322,47 €. 
 2.Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 24-02-2012, η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε 
την 24-02-2012 και η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δώδεκα μήνες και έληγε την 
24-02-2011. 
 3.Μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 12259/201225/10 σχετική αίτηση του αναδόχου 
χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 100/2012 απόφαση τ5ου ∆ημοτικού Συμβουλίου 
παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-07-11. 
 4.Μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 9659/11-07-2011 σχετική αίτηση του αναδόχου 
χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 366/2011 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του 
∆ήμου Καρδίτσας δεύτερη παράταση προθεσμίας μέχρι την 31-12-2011. 
 5.Μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 20227/15-12-2011 σχετική αίτηση του αναδόχου 
χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 611/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του 
∆ήμου Καρδίτσας τρίτη παράταση προθεσμίας μέχρι 31-08-2012. 
 6.Η παράταση προθεσμίας ζητείται για τους εξής λόγους: 
α. Αδυναμία αποπεράτωσης εργασιών λόγω καθυστέρησης αποπληρωμής λογαριασμών. 
β. Πρόοδος των εργασιών σύμφωνα με τις δυνατότητες των πιστώσεων, λόγω του ότι 
παραμένουν απροσδιόριστα τόσο το ύψος όσο και η πηγή των πιστώσεων για την 
χρηματοδότηση της αποπεράτωσης του έργου. 
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 7.Επειδή η Υπηρεσία κρίνει ότι οι παραπάνω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  
Να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά ∆ΕΚΑ (10) μήνες και μέχρι 
την 30-6-2013.” 
 
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων. 
 
4.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της χορήγησης παράτασης 
προθεσμία για το έργο “Κατασκευή πεδίου προσγείωσης στο ∆.∆. Μυρίνης” ψήφισαν οι 
∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:Αγραφιώτου, Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, 
Ευαγγελακόπουλος, Ζορμπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, 
Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαδημητρίου, Σούφλα, Τσιούκης και 
Χλαπάνας ενώ ΚΑΤΑ οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:Γεννάδιος, Ντελής, Ντούρλιας, Αρχοντής, 
Τσαντήλας και Χάρμπας. Οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος και 
Τσίπρας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος 
ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Σουφλάκος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 
                                                  Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ∆.∆. ΜΥΡΙΝΗΣ”  μμέέχχρριι  3300//0066//22001133,,  γγιιαα  ττοουυςς  ππααρραακκάάττωω  
λλόόγγοουυςς::  
α. Αδυναμία αποπεράτωσης εργασιών λόγω καθυστέρησης αποπληρωμής λογαριασμών. 
β. Πρόοδος των εργασιών σύμφωνα με τις δυνατότητες των πιστώσεων, λόγω του ότι 
παραμένουν απροσδιόριστα τόσο το ύψος όσο και η πηγή των πιστώσεων για την 
χρηματοδότηση της αποπεράτωσης του έργου, 
σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
Μειοψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γεννάδιος, Ντελής, Ντούρλιας, Αρχοντής, 
Τσαντήλας και Χάρμπας. Οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος και 
Τσίπρας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο ∆ημοτικός 
Σύμβουλος κ. Σουφλάκος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 550/2012 
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 
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