
                                                                           

              

 

  
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 20η του µήνα Μαϊου  του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (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 241/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16/5/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 241 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
14/16-5-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

 Παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου “Συνέχιση 
ποδηλατόδροµου στην οδό Καραϊσκάκη” και υποβολή πρότασης ένταξης του έργου 
στα πλαίσια της υπ' αριθµ. 56 ανοιχτής πρόσκλησης του Ε.Π. Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- 
Ήπειρος 2007- 2013 µε ενδιάµεσο φορέα ∆ιαχείρισης της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.11160/10-5-2013 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  18) Τσιούκης Λάµπρος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 2) Χλαπάνας Ηλίας 

3) Γούλας Σωτήριος  20) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 4) Ντελής Ιωάννης 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  22) Γιοβάνης Γεώργιος 5) Σουφλάκος Βασίλειος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  23) Μακροστέργιος Αθανάσιος 6) Τέγος Χρήστος 

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  24) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  25) Τσαντήλας Βασίλειος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  26) Χάρµπας Θωµάς  

10) Μαρκινός Αθανάσιος     

11) Μουζιούρας Νικόλαος     

12) Μπατζιάκας Βασίλειος     

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος     

14) ) Νασιάκου Αλεξάνδρα     

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 26), 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 “Συνέχιση ποδηλατόδροµου στην οδό 
Καραίσκάκη” και υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στα πλαίσια της υπ' αριθµ. 56 
ανοιχτής πρόσκλησης του ΕΠ Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος 2007- 2013 µε ενδιάµεσο 
φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.  και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καρδίτσας και η οποία έχει ως εξής: 
“Η µελέτη αυτή συντάχθηκε κατόπιν εντολής του κ. ∆ηµάρχου και αφορά την επέκταση του 
ποδηλατοδρόµου στο κοµµάτι της οδού Καραϊσκάκη από την οδο ∆. Λάππα προς το 
Σιδηροδροµικο Σταθµο του ΟΣΕ µήκους 920 µέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής 
κίνηση των ποδηλάτων από και προς τη νότια ζώνη της πόλης.     
 

Οι παρεµβάσεις χαρακτηρίζονται κυρίως από το ανέβασµα της λωρίδας του ποδηλάτου 
στη στάθµη του πεζοδροµίου.  Το πεζοδρόµιο διαπλατύνεται κατά 2,00 έως 2,20 µ. εις 
βάρος του   οδοστρώµατος.  

Κατά µήκος της λωρίδας ποδηλάτου πλησίον στις διασταυρώσεις θα κατασκευαστούν 
κατάλληλες ράµπες για την οµαλή µετάβαση του ποδηλάτου από την στάθµη του 
πεζοδροµίου στην στάθµη του οδοστρώµατος.   

Επίσης θα τοποθετηθούν όπου απαιτηθεί, κατά την κρίση της υπηρεσίας  προστατευτικά 
κιγκλιδώµατα.  

Σε κάθε διασταύρωση θα  τοποθετηθεί κατάλληλη σήµανση για τη ρύθµιση της 
κυκλοφορίας ποδηλάτων και αυτοκινήτων.  

 
Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :  

 
• Καθαίρεση του πεζοδροµίου ή και τµηµάτων για την απόκτηση του επιθυµητού 

υψοµέτρου. Στη συνέχεια θα γίνει αποκατάσταση του πεζοδροµίου µε τσιµεντόστρωση και 
πλακόστρωση µε πλάκες πεζοδροµίου.  

• Μεταξύ του ποδηλατοδρόµου και του πεζοδροµίου θα γίνει αυλάκι ορθογωνικής 
διατοµής που θα καλυφθεί µε κατάλληλες µεταλλικές εσχάρες για να αποτελέσει τµήµα του 
ποδηλατοδρόµου, αφού προηγηθούν οι απαιτούµενες εργασίες εκσκαφών και καθαιρέσεων.  

• Στο πλάτος της διαπλάτυνσης που θα γίνει και ο ποδηλατοδρόµος, θα γίνει πρώτα 
τσιµεντόστρωση µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 για την έδραση της επίστρωσης µε 
κυβόλιθους. Το πάχος της τσιµεντόστρωσης θα καθορισθεί από την τελική στάθµη του 
πεζοδροµίου. 

• Επίστρωση µε κυβόλιθους πάνω σε στρώση άµµου πάχους 5 εκ. 



                                                                           

              

 

• Θα προστεθούν δένδρα, όπου δεν υπάρχουν, και θα γίνει και δίκτυο άρδευσης που θα 
καλύπτει και τα υπάρχοντα φυτά.  

• Τέλος θα ενισχυθεί ο υπάρχων φωτισµός, µε την προσθήκη νέων φωτιστικών 
σωµάτων για την ασφαλέστερη κίνηση των ποδηλάτων.  

Περισσότερες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες θα δοθούν στο χώρο του έργου 
από την επιβλέπουσα υπηρεσία.  

Ο Προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται σε    450.000,00  € 

  Αναλύεται ως εξής :                        Εργασίες         365.853,66 € 
                                                         Προµήθειες         ------ 
                                                         Φ.Π.Α.            84.146,34 €     
 
 
2.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της παραλαβής της µελέτης και 
των τευχών δηµοπράτησης του έργου “Συνέχιση ποδηλατόδροµου στην οδό Καραϊσκάκη” 
ψήφισαν όλοι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι πλην των κ.κ. Τσαντήλα και Χάρµπα οι οποίοι 
έδωσαν αρνητική ψήφο. 
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
1.Την παραλαβή της µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “Συνέχιση 
ποδηλατόδροµου στην οδό Καραϊσκάκη”, συνολικού προϋπολογισµού 450.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε. 
 
2.Την εκτέλεση του έργου “Συνέχιση ποδηλατόδροµου στην οδό Καραϊσκάκη” µε 
προϋπολογισµό 450.000,00 € µε τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού. 
 
3.Την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου “Συνέχιση ποδηλατόδροµου στην οδό 
Καραϊσκάκη” µε προϋπολογισµό 450.000,00 € στα πλαίσια της υπ' αριθµ. 42 ανοιχτής 
πρόσκλησης του Ε.Π. Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος 2007- 2013 µε ενδιάµεσο φορέα 
∆ιαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 
 
Μειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τσαντήλας και Χάρµπας. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 241/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


