
 
           

 

  
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 16η του µήνα Ιανουαρίου  του έτους 2014 
και ώρα 9.00 π.µ, 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’ αριθµ. 710/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 27/12/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 710 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
32/27-12-2013 

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 

Συζήτηση επί της ένστασης που υποβλήθηκε από την “ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ” ανάδοχο του 
έργου “Περιβαλλοντική αναβάθµιση και προσβασιµότητα του αστικού χώρου του 
∆ήµου Καρδίτσας” κατά της 496/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή  

και ώρα 6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 34440/23-12-2013 

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  14) Σούφλα Ουρανία 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  15) Τσιούκης Λάµπρος 2) Καραγιάννης Νικόλαος 

3) Γούλας Σωτήριος  16) Χλαπάνας Ηλίας 3) Μουζιούρας Νικόλαος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  17) Βερίλλης ∆οµήνικος 4) Μπατζιάκας Βασίλειος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  18) Γεννάδιος Ιωάννης 5) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  19) Τσίπρας Εµµανουήλ 6) Ντελής Ιωάννης 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  20) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 

8) Κωτούλας Φίλιππος  21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Σουφλάκος Βασίλειος 

9) Μαρκινός Αθανάσιος  22) Παπαδηµητρίου Φώτιος 9) Χάρµπας Θωµάς 

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος  23) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα  24) Τσαντήλας Βασίλειος  

12) Παπαγεωργίου Σταύρος   Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

   

 



 
           

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 24), 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 µετά από συζήτηση  επί της ένστασης που υποβλήθηκε από 
την “ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ” ανάδοχο του έργου “Περιβαλλοντική αναβάθµιση και προσβασιµότητα του 
αστικού χώρου του ∆ήµου Καρδίτσας” κατά της 496/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και αφού έλαβε υπόψη:  
 

1. Το γεγονός ότι η ενιστάµενη εταιρεία κλήθηκε νόµιµα να παραστεί στη συνεδρίαση και 
παρέστη εκπροσωπούµενη από τον νοµικό σύµβουλο αυτής  
 
2. Την υπ'αριθµ. 496/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης του 3ου 
Α.Π.Ε και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Περιβαλλοντική αναβάθµιση και προσβασιµότητα του 
αστικού χώρου του ∆ήµου Καρδίτσας” 
 

3. Την υπ'αριθ. πρωτ. 31086/14-11-2013 ένσταση της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία “ΑΤΡΑΞ Ανώνυµη Τεχνική, Βιοµηχανική και Τουριστική Εταιρεία” µε δ.τ “ΑΤΡΑΞ 
Α.Τ.Ε”που εδρεύει στη Λάρισα και εκπροσωπείται νόµιµα κατά: 
α) της µε απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας µε αρ. Απόφασης 496–
απόσπασµα από το υπ΄αριθµ. 23/17-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καρδίτσας, µε την οποία εγκρίνεται ο 3ος Α.Π.Ε και το 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του 
έργου “Περιβαλλοντική αναβάθµιση και προσβασιµότητα του αστικού χώρου του ∆ήµου 
Καρδίτσας”  
β) του από 20/6/2013 Α.Π.Ε και της αιτιολογικής έκθεσης που τον συνοδεύει 
γ) των διορθώσεων που επιφέρει ο 3ος Α.Π.Ε στα στοιχεία του 2ου Α.Π.Ε 
δ) κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης  πράξης ή παράλειψης 
 
4. Την από 20-12-2013 εισήγηση του ∆/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Ελευθερίου, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
“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 αρχική ηµεροµηνία περαίωσης των εργασιών  ήταν  η 19/4/2011.Με αποφάσεις της 
προϊσταµένης Αρχής µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής  δόθηκαν 
παρατάσεις και η καταληκτική  η ηµεροµηνία περαίωσης του έργου ήταν η 30/11/2012. 
Με αποφάσεις της προϊσταµένης Αρχής µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής 
εγκρίθηκαν  ο 1ος και ο 2ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο µε το ποσόν της σύµβασης και ο 3ος ΑΠΕ επί 
έλασσον προς την αρχική σύµβαση καθώς και το 1ο και  το 2ο ΠΚΤΜΝΕ . 
Το έργο περαιώθηκε εµπρόθεσµα και εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση περαίωσης. 
Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε από την Υπηρεσία και υπογράφηκε µε επιφύλαξη από τον ανάδοχο. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του Ν 3669/08 ο ανάδοχος δικαιούται να 
υποβάλει ένσταση (εντός 15 ηµερών –άρθρο 76 παρ.1 του ίδιου νόµου) η οποία διαβιβάζεται 
στην Προϊσταµένη Αρχή µαζί µε τον ΑΠΕ και το ΠΚΤΜΝΕ, πριν από την έγκριση του ΑΠΕ. 
Στην προκειµένη περίπτωση ο ανάδοχος δεν υπέβαλε ένσταση και  ο 3ος ΑΠΕ και το 2ο 
ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν από την Προϊσταµένη Αρχή µετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας. 
 Κατά της  απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής µπορεί να ασκηθεί αίτηση θεραπείας στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας και όχι ένσταση προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο,  διότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είναι το αρµόδιο όργανο  να κρίνει  δική του 
απόφαση. 
 
Κατόπιν αυτών εισηγούµαστε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην εξετάσει την από 
14/11/2013 ένσταση του αναδόχου λόγω αναρµοδιότητας”. 
 
5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 
 
6. Τις διατάξεις του άρθρων 225 και 227 Ν. 3852/2010 και 152 Ν. 3463/2006 
 
7. Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου για αποδοχή της εισήγησης της υπηρεσίας 
 
8. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου 
ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι πλην του κ. Ευαγγελακόπουλου, ο οποίος 
δήλωσε “παρών”. 

 
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι αναρµόδιο να εξετάσει την υποβληθείσα υπ'αριθ. πρωτ. 
31086/14-11-2013 ένσταση της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία “ΑΤΡΑΞ Ανώνυµη 
Τεχνική, Βιοµηχανική και Τουριστική Εταιρεία” µε δ.τ “ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε” που εδρεύει στη Λάρισα 
και εκπροσωπείται νόµιµα κατά: 
α) της µε απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας µε αρ. Απόφασης 496–
απόσπασµα από το υπ΄αριθµ. 23/17-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καρδίτσας, µε την οποία εγκρίνεται ο 3ος Α.Π.Ε και το 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του 
έργου “Περιβαλλοντική αναβάθµιση και προσβασιµότητα του αστικού χώρου του ∆ήµου 
Καρδίτσας”  
β) του από 20/6/2013 Α.Π.Ε και της αιτιολογικής έκθεσης που τον συνοδεύει 
γ) των διορθώσεων που επιφέρει ο 3ος Α.Π.Ε στα στοιχεία του 2ου Α.Π.Ε 
δ) κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης  πράξης ή παράλειψης  
για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρων 225 και 227 Ν. 3852/2010 και 152 Ν. 3463/2006. 
 
Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Βασ. Ευαγγελακόπουλος δήλωσε “παρών”.  
 



 
           

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο δηµοτικός 
σύµβουλος κ. Φωτ. Παπαδηµητρίου, λόγω απουσίας του από τη συνεδρίαση.  
 
   

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 710/2013 
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  

 

  


