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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 Απριλίου  του έτους 2014 
και ώρα 15.00 µ.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. 215/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 15/4/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
8/15-4-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     Αριθµ.Πρωτ.:10563/23-4-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

       Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “∆ιαµόρφωση πάρκου 
αναψυχής Τ.Κ Καλλιφωνίου ∆ήµου Καρδίτσας”. 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. Τρίτη και 

ώρα 13.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9971/11-4-2014 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) Αναστασίου Απόστολος  14) Σούφλα Ουρανία 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  15) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  16) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Κωτούλας Φίλιππος 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 4) Μαρκινός Αθανάσιος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  18) Σουφλάκος Βασίλειος 5) Χλαπάνας Ηλίας 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  19) Τσίπρας Εµµανουήλ 6) Βερίλλης ∆οµήνικος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  20) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

8) Μουζιούρας Νικόλαος  21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Ντελής Ιωάννης 

9) Μπατζιάκας Βασίλειος  22) Αρχοντής ∆ηµήτριος 9) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος  23) Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα   24) Χάρµπας Θωµάς Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

12) Παπαγεωργίου Σταύρος    

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 
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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 σχετικά µε  έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου 
ΠΚΤΜΝΕ του έργου “∆ιαµόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ Καλλιφωνίου ∆ήµου Καρδίτσας” 
και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την αριθµ.6/2011 µελέτη της ∆/νσης Έργων & Μελετών του ∆ήµου Καρδίτσας 
προϋπολογισµού  117.000,00 € µε την οποία ανασυντάχθηκε η αριθµ. 70/2009 µελέτη της 
πρώην ΤΥ∆Κ . 
 
2.Την αριθ.πρωτ.5272/11-4-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «∆ιαµόρφωση πάρκου 
αναψυχής Τ.Κ. Καλλιφωνίου» του ∆ήµου Καρδίτσας στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ 2007-2013). 
 
3.Την αριθ.10836/25-7-2012 προέγκριση δηµοπράτησης της πράξης µε τίτλο «διαµόρφωση 
πάρκου αναψυχής ΤΚ Καλλιφωνίου», µέτρο 323 του προγράµµατος Αγροτικής ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2007-2013 κωδ.ΟΠΣΑΑ:176219 
 
4.Την απόφαση µε αριθ.πρωτ.12461/10-6-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων µε την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή της σύµβασης του έργου. 
 
5.Η αριθ.πρωτ.19114/22-7-2013 σύµβαση του έργου. 
 
6.Την απόφαση µε αριθ.πρωτ.20364/17-10-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων σχετικά µε την 1η τροποποίηση απόφαση ένταξης της πράξης «∆ιαµόρφωση 
πάρκου αναψυχής Τ.Κ. Καλλιφωνίου» του ∆ήµου Καρδίτσας στο Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ 2007-2013). 
 
7.Την απόφαση µε αριθ.πρωτ.27680/30-12-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων σχετικά µε την τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος των αποφάσεων εντάξεων. 
 
8.Τον από 6/2/2014 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.   
 
9.Το αριθ.πρωτ.32890/940/25-2-2014 πρακτικό (1/24-2-2014) σχετικά µε την σύµφωνη 
γνώµη για την χρήση των επί έλασσον δαπανών από το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 
ΠΕ Καρδίτσας. 
 
10.Την απόφαση µε αριθ.πρωτ.4965/26-3-2014 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων σχετικά µε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου. 
 
11. Την από 6/2/2014 αιτιολογική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: 
“1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
• Το έργο εντάχθηκε και χρηµατοδοτείται από E.Π «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013 µε αριθµό πρωτοκόλλου 6201/3-5-2012. 
• Με την απόφαση 269/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της 
∆ιακήρυξης του έργου. 
• Η δηµοπράτηση του έργου έγινε την 7-12-2012 και ανάδοχος αναδείχθηκε η 
επιχείρηση «ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 45,00%.  
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• Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την 560/2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και επικυρώθηκε µε την 194/12922/6-2-2013 απόφαση της Γενικής 
Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
• Την 22-07-2013 υπογράφηκε το συµφωνητικό ύψους 64.350,00 € (µε Φ.Π.Α) του 
έργου, µεταξύ των συµβαλλοµένων, µε συµβατική προθεσµία περαίωσης των εργασιών σε 
12 (δώδεκα) µήνες δηλαδή έως 22-07-2014.   
• Με την υπογραφή του συµφωνητικού κατατέθηκαν δυο εγγυητικές επιστολές της 
Ε.Τ.Α.Α. Η πρώτη  µε αριθµό 44244/4-7-2013 (ποσού 32.206,00€ και η δεύτερη µε αριθµό 
44243 ποσού 4.668,00 €, για την καλή εκτέλεση του έργου. 
 
2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Ο παρών 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συµπεριλάβει κάποιες 
αυξοµειώσεις ποσοτήτων στα εγκεκριµένα άρθρα τιµολογίου, όπως προέκυψαν µετά την 
έναρξη και εξέλιξη της κατασκευής του έργου αλλά και από τις προµετρήσεις για εργασίες 
που δεν έχουν ακόµα εκτελεστεί. 
Επίσης συµπεριλαµβάνει την ανάγκη κανονισµού τιµών µονάδος δύο νέων εργασιών που 
προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και συγκεκριµένα : 
α) η διαµόρφωση όψης λιθοδοµών ανωµάλου χωρικού τύπου και 
β) η µόρφωση εξέχουσας ακµής αργολιθοδοµών. 
Πιο αναλυτικά: 
Στην πρώτη οµάδα έγινε χρήση επί έλασσον δαπανών που προέκυψαν λόγω ακριβέστερων 
επιµετρήσεων (ΑΤ1,ΑΤ2,ΑΤ3,ΑΤ7,ΑΤ8), καθώς επίσης και διόρθωση ενός προφανούς 
προµετρητικού σφάλµατος της µελέτης (ΑΤ6). Η δαπάνη που εξοικονοµήθηκε, 
χρησιµοποιήθηκε για την  εκτέλεση επιπλέον ποσοτήτων εργασιών , που προέκυψαν µετά 
από ακριβέστερη αναλυτική επιµέτρηση (ΑΤ4,ΑΤ5,ΑΤ9,ΑΤ10), καθώς και για την πληρωµή 
των δυο νέων τιµών, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την άρτια τεχνική, αισθητική και 
λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, καθώς δεν είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της 
µελέτης. Ειδικότερα η διαµόρφωση όψης λιθοδοµών ανωµάλου χωρικού τύπου ήταν 
απαραίτητη για την λάξευση των λιθοδοµών µε ειδικά σφυριά, καθαρισµό των λίθων από το 
κονίαµα, εκβάθυνση των αρµών κλπ. Η µόρφωση εξέχουσας ακµής αργολιθοδοµών ήταν 
απαραίτητη για να δοθεί το απαραίτητο τελικό κυκλικό σχήµα στη στέψη των κυκλικών 
πεζουλιών. 
Στη δεύτερη οµάδα γίνεται χρήση µιας µικρής επιπλέον ποσότητας (ΑΤ18), που κρίθηκε 
απαραίτητη για την ασφάλεια του έργου (περίφραξη των χώρων των ψησταριών). 
 
Όσο αφορά το (ΑΤ9) η επιπλέον ποσότητα που προκύπτει, οφείλεται στο γεγονός ότι στους 
διαδρόµους αριστερά και δεξιά επενδύσαµε 0,08µ. και 0,08µ. πλάκα που µαζί µε το 0,02µ. 
και 0,02µ.πλάκα (σύνολο 0,20µ.) σαν πρόβολο για την προστασία των πλευρικών τµηµάτων 
της πέτρας των διαδρόµων αποτέλεσε το τελικό πλάτος πλάκας που είναι το 3,20µ. . 
Επίσης στην ήδη υπάρχουσα βρύση µε το δάπεδο της που υπήρχε στο χώρο προβήκαµε 
στην επένδυσης τους για την ορθότερη ενσωµάτωση της µε το υπόλοιπο έργο, το οποίο 
ουσιαστικά το επιτύχαµε. 
Στα κυκλικά πεζούλια  για αισθητικούς και λειτουργικούς λόγους προβήκαµε στην επένδυση 
των πάνω τµηµάτων στα οποία θα µπορούν να κάθονται οι επισκέπτες. 
Τέλος παρότι  υπήρχαν στα σχέδια της µελέτης η επένδυση των ψησταριών µε πλάκα δεν 
είχε προσµετρηθεί κατά τη σύνταξη της µελέτης γεγονός που διορθώθηκε µε τον παρόντα 
ΑΠΕ. 
Η επιπλέον δαπάνη που επέρχεται από την αυξοµείωση ποσοτήτων των εγκεκριµένων 
τιµολογίων καλύπτεται από τα απρόβλεπτα και τα επί έλασσον λόγω µειώσεων κάποιων 
ποσοτήτων εργασιών (Άρθρο 57 του Ν. 3669/2008) . 
Κατά τη σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε έχουν τηρηθεί όλοι οι περιορισµοί που 
προβλέπονται στο άρθρο 57 παρ.4 του Ν. 3669/2008. 
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Ο 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται σε ισοζύγιο στο ύψος των 64.350,00 ευρώ (µε το Φ.Π.Α), µε 
ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων (6.696,82€) προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη των 
επιπλέον ποσοτήτων  όπως αναφέρθηκε. 
Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ το έργο καθίσταται ολοκληρωµένο και λειτουργικό σύµφωνα µε 
τους όρους της Απόφασης Ένταξης.  
Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε” 
        
12.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
                                                 Αποφάσισε οµόφωνα 
 
  Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
“∆ιαµόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ Καλλιφωνίου ∆ήµου Καρδίτσας” του µέτρου 323 του 
προγράµµατος Αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 µε κωδ. ΟΠΣΑΑ:176219 
συνολικής δαπάνης 64.350,00 € µε ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.    
                                         
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Τσαντήλας, Γιοβάνης και Αρχοντής, λόγω αποχώρησής τους από τη 
συνεδρίαση.                                      
  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 215/2014 
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 

 

 


