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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 8η του µήνα Ιουλίου  του έτους 2014 και 
ώρα 10.00 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. 342/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 2/7/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 342 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
12/2-7-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 
Αρ.Πρωτ.:17208/8-7-2014 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

Χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου “ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ”. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 2α του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

13.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 16402/27-6-2014 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) Αγραφιώτου Ελένη  16) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  17) Τσίπρας Εµµανουήλ 2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

3) Γούλας Σωτήριος  18) Γιοβάνης Γεώργιος 3) Μπατζιάκας Βασίλειος 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Μακροστέργιος Αθανάσιος 4) Μπουραζάνης Αθανάσιος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Τσαντήλας Βασίλειος 5) Χλαπάνας Ηλίας 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Χάρµπας Θωµάς 6) Βερίλλης ∆οµήνικος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος   7) Γεννάδιος Ιωάννης 

8) Κωτούλας Φίλιππος   8) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

9) Μαρκινός Αθανάσιος   9) Ντελής Ιωάννης 

10) Μουζιούρας Νικόλαος   10) Σουφλάκος Βασίλειος 

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα    11) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

12) Παπαγεωργίου Σταύρος   12) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος   Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

14) Σούφλα Ουρανία    

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

µελών, παρόντες ήταν 21), 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.  

--------------------- 

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 
“Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων” παρ. 2, εδ. γ Ν. 3669/2008: “Ιδίως αποτελούν 
πειθαρχικές παραβάσεις ..... γ) για τον προϊστάµενο και τα όργανα της προϊσταµένης αρχής 
η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και των πρωτοκόλλων 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής, η χορήγηση παράτασης προθεσµίας χωρίς να 
υφίστανται οι νόµιµες προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση του 
αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης εντός της δίµηνης προθεσµίας της 
παραγράφου 8 του άρθρου 62 του παρόντος”    
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την κα Πρόεδρο και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 
παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και 
ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες “Ένα µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την 
εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για 
θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων”  
 
 

αποφάσισε οµόφωνα 
 

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος “Χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου “ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ”, το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν. 
 
Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 16535/30-6-2014 αίτηση της Μ.ΣΙΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕ ∆Τ 
“ΚΙΝΥΡΑΣ ΕΕ”, στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρεται: 
“Σας υποβάλουµε αίτηµα παράτασης εργασιών µε αναθεώρηση του έργου του θέµατος 
πέραν της χορηγηθείσας- εγκριθείσας µε την 148/Απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής του 
∆ήµου Καρδίτσας νέας προθεσµίας περαίωσης (30/6/2014) και για χρονικό διάστηµα 6 
µηνών ήτοι έως την 30/12/2014 ουχί από αποκλειστική δική µας υπαιτιότητα και δη καθώς 
απαιτείται. 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες έγκρισης της αιτηθείσας παράτασης.” 
 
2.Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως 
εξής: 
“ 1)Ιστορικό του έργου: 

� Με την υπ' αριθµ. 29/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας, έγινε η 
παραλαβή της υπ' αριθµ. 1/2012 µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου, 
που συντάχθηκαν από τη ∆/νση τεχνικών Υπηρεσιών. 

� Με την υπ' αριθµ. 141/2008 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που επικυρώθηκε 
µε την 2211/165069/29.8.2012 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού 
που έγινε την 26-6-2012. 
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� Στις 11/10/2012 υπογράφηκε το µε υπ' αρ. 24329 συµφωνητικό µεταξύ του 
∆ηµάρχου και των εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας και µε προθεσµία περαίωσης 
δώδεκα µηνών,ήτοι ηµεροµηνία περαίωσης η 10/10/2013. 

� Με την υπ' αριθµ. 557/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας χορηγήθηκε 
παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου τεσσάρων µηνών, ήτοι λήξη προθεσµίας 
περαίωσης 11/2/2014. 

� Με την υπ' αρ. 2052/27.1.2014 απόφαση της ∆/νουσας Υπηρεσίας ο Ανάδοχος 
κηρύχτηκε έκπτωτος από την εργολαβία. 

� Με την υπ' αρ. 14/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε δεκτή η από 19-2-
2014 ένσταση του Αναδόχου και δόθηκε η 2η παράταση έως 30-6-2014. 

� Με το υπ' αρ. 14865/11.6.2014 απεστάλη 2η Ειδική Πρόσκληση. 
2)Αίτηµα Αναδόχου 
1.Ο Ανάδοχος µε την υπ' αριθµ. 16353/30-6-2014 αίτησή του, ζητά παράταση της 
συµβατικής προθεσµίας για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών ήτοι νέα ηµεροµηνία περαίωσης 
31/12/2014. Ο λόγος που επικαλείται είναι η µη έγκαιρη έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα ο οποίος δροµολογήθηκε µε το υπ' αρ. 14868/17.6.2014 έγγραφό µας. 
3)Εισήγηση της Υπηρεσίας  
Καθ' όλη τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου, οι εργασίες εκτελούνταν αποσπασµατικά 
χωρίς τον απαραίτητο προγραµµατισµό και συντονισµό των συνεργείων, παρόλο τις ευνοϊκές 
καιρικές συνθήκες. Στο διάστηµα της τελευταίας παράτασης που δόθηκε από το ανάδοχος 
όχι µόνο δεν εντατικοποίησε το ρυθµό των εργασιών (παρόλες τις έγγραφες οχλήσεις 
12251/14.5.2014, 11407/5.5.2014) αλλά οι εργασίες που εκτέλεσε ήταν µηδαµινές σε 
σχέση µε το αντικείµενο που θα έπρεπε να είχε εκτελέσει σύµφωνα µε το υπ' αρ. 
12869/26.5.2014 έγγραφο έγκρισης χρονοδιαγράµµατος (εκτελέσθηκε- πιστοποιήθηκε το 
19% του φυσικού αντικειµένου). 
Σχετικά µε τη σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα η υπηρεσία µε το υπ' αρ. 
33138/9.12.2013 έγγραφό της και συνεχείς προφορικές εντολές ζητούσε την υποβολή 
προµετρήσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη του ΑΠΕ. Ο Ανάδοχος ουδέποτε 
ανταποκρίθηκε στην εντολή αυτή και η υπηρεσία προέβη σε προµετρήσεις και συνέταξε τον 
ΑΠΕ τον οποίο κοινοποίησε στον Ανάδοχο µε το υπ' αρ. 14868/17.6.2014, ο οποίος τον 
υπέγραψε ανεπιφύλακτα. Ο ΑΠΕ στάλθηκε προς έγκριση στο Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 
και στη ∆ιαχειριστική Αρχή. 
Για τους λόγους αυτούς στάλθηκε η υπ' αρ. 14865/11.6.2014 νέα Ειδική Πρόσκληση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3669/2008, βάσει της οποίας ο ανάδοχος θα έπρεπε µέχρι 
27/6/2014 να εκτελέσει συγκεκριµένες εργασίες. 
Ο Ανάδοχος ανταποκρίθηκε εν µέρει στην Ειδική Πρόσκληση. Η δροµολόγηση των 
ενεργειών που έπονται της Ειδικής Πρόσκλησης θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
κείµενη νοµοθεσία. 
Επειδή η καθυστέρηση ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου στην τασσόµενη συµβατική 
προθεσµία (περαίωση 30-6-2014) οφείλεται σε υπαιτιότητα αποκλειστικά του Αναδόχου 
εισηγούµαστε να δοθεί παράταση έξι µηνών χωρίς Αναθεώρηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρ. 8 β του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 
Ο χρόνος αυτός απαιτείται για την ολοκλήρωση του αντικειµένου του έργου.” 
 

3.Τις διατάξεις της παρ.8 β του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 
  
4.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της χορήγησης παράτασης 
εργασιών του έργου “ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι πλην των κ.κ. Τσίπρα, Μακροστέργιου και Γιοβάνη οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ 
(Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο µέλος του συµβουλίου 
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η 
άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.) 
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αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

 
Την χορήγηση παράτασης έξι (6) µηνών χωρίς αναθεώρηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ. 8 β του άρθρου 4 του Ν.3669/2008. 
 
ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τσίπρας, Μακροστέργιος και Γιοβάνης 
(Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο µέλος του συµβουλίου 
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η 
άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.) 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 342/2014 
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 

 

 


