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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 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 4η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 
και ώρα 13:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
567/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 24-12-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
567/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

34ο/24-12-2012 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

      Αρ. Πρωτ.:179/4-1-2013 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 
Ψήφιση πίστωσης για την τοπογραφική-κτηµατογραφική αποτύπωση περιοχών 
επέκτασης των υπό πολεοδόµηση περιοχών τριών οικισµών θυλάκων 
ευρισκοµένων εντός του ισχύοντος ΓΠΣ Καρδίτσας α)Ζαχαριωτών, 
β)Αγ.Νικολάου-Φαναρίου-Αγ.Παρασκευής, γ)Αγ-Μηνά-Αγ.Παντελεήµονα. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  ∆ευτέρα  και 

ώρα 09:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 29330/12012-2012 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 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 ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος  2)Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος   

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

8)    

9)    

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
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του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

     Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την 
ψήφιση πίστωσης για την τοπογραφική-κτηµατογραφική αποτύπωση περιοχών επέκτασης 
των υπό πολεοδόµηση περιοχών τριών οικισµών θυλάκων ευρισκοµένων εντός του 
ισχύοντος ΓΠΣ Καρδίτσας α)Ζαχαριωτών, β)Αγ.Νικολάου-Φαναρίου-Αγ.Παρασκευής, 
γ)Αγ-Μηνά-Αγ.Παντελεήµονα και αφού έλαβε υπόψη: 

1.Την υπ' αριθµ. 194/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
2.Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Ανυφαντή Βάϊου η οποία έχει ως 
εξής: 

   
“Αντικείµενο της µελέτης 
 

Η πολεοδοµική µελέτη και πράξη εφαρµογής της περιοχής θύλακα Αγίου Μηνά του 
∆ήµου Καρδίτσας ανατέθηκε από τον ∆ήµο Καρδίτσας, στα συµπράττοντα γραφεία 
µελετών Γεωργίου Παπαθωµά τοπογράφου µηχανικού, κατόχου πτυχίου µελετητή, της 
κατ. 2 τάξη Α' και Ευθυµίου Μυρισιώτη τοπογράφου Μηχανικού κατόχου πτυχίου 
µελετητή της κατ. 16 τάξη Β'. 

 Η σχετική σύµβαση, υπογράφηκε στις 30 Νοεµβρίου 1995, όµως οι προβλεπόµενες 
εργασίες ανεστάλησαν, λόγω του ότι η περιοχή µελέτης βρισκόταν εκτός ορίου του τότε 
εγκεκριµένου Γ.Π.Σ. 

 Στο µεταξύ, το Γ.Π.Σ. Τροποποιήθηκε στις 6/7/2005, µε αποτέλεσµα να 
συµπεριληφθεί η περιοχή µελέτης εντός των ορίων του. Κατόπιν τούτου, ο ∆ήµος µε το 
κ2023/14-11-2005 έγγραφό του, κοινοποίησε την απόφασή του να αρχίσουν οι εργασίες 
της παραπάνω µελέτης. 
Όρια περιοχής 

 Περιλαµβάνονται σ' αυτή 260 στρ. περίπου, που εκτείνονται νότια της πόλης, και 
αποτελεί τµήµα της γειτονιάς ΙΙΙ5, όπως αυτή ορίζεται από το Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο. 
∆εν άλλαξε το συµβατικό αντικείµενο, απλά οι ποσότητες είναι πλέον γνωστές και 
µπορούν να δώσουν µε ακρίβεια το πραγµατικό κόστος της µελέτης. 
Στάδιο Μελέτης 

 Έχουν ολοκληρωθεί η Α' και Β' φάση και ολοκληρώνεται η Γ', µε την υποβολή των 
τελικών διορθώσεων, κατόπιν ενστάσεων ή υποδείξεων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του 
∆ήµου Καρδίτσας. Αποµένει ολόκληρη η Πράξη Εφαρµογής.  
Προηγούµενοι Συγκριτικοί 

  ∆εν υπάρχουν. Με τον παρόντα συγκριτικό, ζητείται η έγκριση επί πλέον ποσού 
που ισούται µε 83.700,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Οικονοµικά στοιχεία 

  Υπεγράφη Σύµβαση µε τους αναδόχους ύψους 15.930.000 δρχ. Με τα 13.500.000 
δρχ. για αµοιβές και 2.430.000 δρχ. για ΦΠΑ (18%). Σε ευρώ τα παραπάνω ποσά 
ισούνται µε 39618,49 και 7131,33 αντίστοιχα, ήτοι συνολικά 46749,82 ευρώ. 

  ∆εν συνετάγη αναλυτικός προϋπολογισµός για την προεκτίµηση του κόστους της 
µελέτης. Κατά προσέγγιση υπολογίστηκε το παραπάνω ποσό, ώστε να γίνει η πρόσκληση 
για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

  Λόγω του ότι η σύµβαση υπογράφηκε το 1995, οι τιµές των εργασιών αντιστοιχούν 
στο τότε λ, που ήταν ίσο µε 0.1158.Σήµερα το λ έχει φθάσει στο 0.23253 ήτοι 
υπερδιπλασιάστηκε. Το κόστος της µελέτης σε σηµερινές τιµές ισούται µε 
39618,49*0,23253/0,1158=79879,37 ευρώ και µε το σηµερινό ΦΠΑ (23%) είναι 
98251,61 ευρώ  
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 Με τον παρόντα 1ο Συγκριτικό Πίνακα, το ποσό που ζητείται να εγκριθεί 
συµπληρωµατικά, είναι 79.000,00 € και αναλύεται ως εξής: 

 
 
Α)∆απάνη αναθεώρησης που οφείλεται στη διαφορά του λ: 40.260,88€ 
Β)∆απάνη ΦΠΑ:                                                              15.651,21€ 
Γ)∆ιαφορά αρχικής πρόβλεψης                                         27.787,91€ 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                        83.700,00€ 
 
Μέχρι στιγµής, έχουν πληρωθεί ο 1ος και ο 2ος λογαριασµός εξαντλώντας έτσι την 

εγκεκριµένη συµβατική πίστωση. (39.618,49 προ ΦΠΑ). Είναι απαραίτητο εποµένως, να 
εγκριθεί η επί πλέον δαπάνη για την οµαλή συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών που 
αποµένουν, αλλά και την πλήρη εξόφληση των εργασιών που έχουν γίνει. 
 

Εποµένως προτείνουµε την ψήφιση πίστωσης ποσού 19.361,90 € που βρίσκεται 
εγγεγραµµένη στο προϋπολογισµό έτους 2012 στο Κ.Α. 30-7413.0005 για να µπορέσουµε 
στην συνέχεια σύµφωνα µε τις διατάξεις να προβούµε στην πληρωµή του ανάδοχου 
µελετητή.” 

 
3.Την ΕΑ∆ µε αριθµό 489/2-1-2012. 
 

 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής µετά από διαλογική συζήτηση 
 

Αποφάσισαν οµόφωνα 
 

Την ψήφιση πίστωσης ποσού 19.361,90 €, προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2012, που 
βρίσκεται εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 
2012 και στον Κ.Α. 30-7413.0005. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
567/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα .............  
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 

 


