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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 23η του µήνα Ιουλίου  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. 350/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις  10/7/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 350 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
19/10-7-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 
Αρ. Πρωτ.:19540/24-7-2013 

 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 “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΙΤΑΜΟΥ” και καθορισµός του 

τρόπου ανάθεσης. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

7:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.17761/5-7-2013 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  16) Τσιούκης Λάµπρος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Ζορµπάς Ιωάννης 

3) Γούλας Σωτήριος  18) Καρκαλέτση Θεοδώρα 3) Παπαγεωργίου Σταύρος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  19) Ντελής Ιωάννης 4) Χλαπάνας Ηλίας 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Βερίλλης ∆οµήνικος 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Γιοβάνης Γεώργιος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Τσαντήλας Βασίλειος 

8) Κωτούλας Φίλιππος  23) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Χάρµπας Θωµάς 

9) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

10) Μουζιούρας Νικόλαος  25) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος    

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

14) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

15) Σούφλα Ουρανία    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 25), 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 “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΙΤΑΜΟΥ” και καθορισµός του τρόπου ανάθεσης 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 παρούσα Τεχνική Έκθεση συνοδεύει τη µελέτη “Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών 
υποδοµών στη ∆.Ε. Ιτάµου” του ∆ήµου Καρδίτσας και έχει συνολικό προϋπολογισµό 
157.000,00 Ευρώ. 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε όλα τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιτάµου 
ως ακολούθως: 
 1.Στον Αµάραντο 
• Επέκταση τοίχου αντιστήριξης εντός της Κοινότητας 
• Φωτισµός κοινοτικών οδών γύρω από τον ξενώνα εντός της Κοινότητας 
• Εργασίες περάτωσης στο οστεοφυλάκιο (επιχρίσµατα, πόρτες και παράθυρα) 
          2.Στο Αµπελικό 
• Τοποθέτηση µεταλλικών εσχαρών από χυτοσίδηρο υψηλής αντοχής για την 
περισυλλογή των όµβριων υδάτων σε κοινοτικούς δρόµους. Αντικατάσταση υπαρχόντων 
εσχαρών που έχουν φθαρεί ή βουλιάξει. 
• Τσιµεντοστρώσεις κοινοτικών οδών µε σκυρόδεµα ενιαίου πάχους, βελτίωση 
υπαρχόντων οδών. 
         3.Στο Καλλίθηρο 
• Αντικατάσταση τµήµατος του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο Φ160 
από την γεώτρηση προς τη δεξαµενή. Για το τµήµα που ο υπάρχον αγωγός διέρχεται από 
βαλτώδη περιοχή. 
         4.Στο Καροπλέσι 
• Τσιµεντόστρωση τµήµατος της οδού προς το Νεκροταφείο και κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης. 
• Κατασκευή τεχνικού περισυλλογής όµβριων κάθετα στον κεντρικό δρόµο στην 
πλατεία. Θα γίνει και κατασκευή αγωγού Φ40 παράλληλα στο δρόµο για να οδηγηθούν τα 
όµβρια σε υπάρχοντα αποδέκτη Φ50. 
• Στην είσοδο της Κοινότητας θα κατασκευαστεί αγωγός όµβριων Φ50 εγκιβωτισµένος 
κάθετα στο δρόµο. Σε αντικατάσταση παλαιότερου ο οποίος παρουσιάζει προβλήµατα ώστε 
να έχουν δηµιουργηθεί στο οδόστρωµα. 
5.Στην Τοπική Κοινότητα Καστανιάς 
• Τσιµεντόστρωση χώρου εντός της Κοινότητας 
• Κατασκευή τριών φρεατίων καθαρισµού στο δίκτυο ύδρευσης 
• Μικρό τεχνικό µε σχάρα για την παροχέτευση του νερού από βρύση µέσα στην 
Κοινότητα 
• Περίφραξη τµήµατος του Νεκροταφείου µε δικτυωτό έλασµα 
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• Εντός της Μούχας θα γίνει κατασκευή αγωγού από τσιµεντοσωλήνες Φ40. Θα 
κατασκευαστεί και ένα φρεάτιο. 
         6.Στο Καταφύγι 
• Πλακόστρωση της κεντρικής πλατείας µε παραδοσιακές πλάκες. Θα γίνει 
αποκαθήλωση της παλαιάς πλακόστρωσης αφού πολλές πλάκες έχουν αποκολληθεί ή 
σπάσει. 
         7.Στην Τοπική Κοινότητα Νεράϊδας 
• Παρεµβάσεις στο αποχετευτικό δίκτυο όµβριων υδάτων και στο εσωτερικό οδικό 
δίκτυο. 
• Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού από τσιµεντοσωλήνες Φ40 ή Φ50 εντός στο 
Σαραντάπορο. 
• Αντικατάσταση των κεραµιδιών και τµήµατος της ξύλινης στέγης του ∆ηµοτικού 
Σχολείου στο Σαραντάπορο. 
         8.Στη Ραχούλα 
• Εγκατάσταση ασύρµατης σύνδεσης της ∆εξαµενής Ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας 
µε υδρευτική γεώτρηση. 
• Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών οδών εντός της Κοινότητας. 
Στο έργο συµπεριλαµβάνονται εργασίες µικροσυντηρήσεων και µικροεπισκευών. 
Περισσότερες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες θα θοδούν στο χώρο του έργου 
από τον επιβλέποντα. 
Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου προέρχεται από τη ΣΑΤΑ του έτους 2013 (Κ.Α. 
30.7336.0023). 
Ο Προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται σε 157.000,00 € 
 Αναλύεται ως εξής:               Εργασίες            127.642,28 
                                            Προµήθειες        ------------- 
                                              ΦΠΑ 23%          29.357,72” 
 
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις  των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

 

       
Αποφάσισε οµόφωνα  

 
 
1.Την παραλαβή της µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΙΤΑΜΟΥ”, συνολικού προϋπολογισµού 
157.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε. 
 
2.Την εκτέλεση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. 
ΙΤΑΜΟΥ” µε προϋπολογισµό 157.000,00 € µε τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού. 
 
 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο δηµοτικός 
σύµβουλος κ. Αρχοντής ∆ηµήτριος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.  
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 350/2013 
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  

 

                                               
 
      
 

 

 

 

 


