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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 29η του µήνα Αυγούστου  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. 442/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 26/8/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 442 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
16/26-8-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
        Αρ. Πρωτ.:21256/29-8-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου “Σχέδιο 
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Κάµπου, 
Νοµού Καρδίτσας”. 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

19.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 20711/21-8-2014 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) Βερίλλης ∆οµήνικος 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  15) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ζορµπάς Ιωάννης  16) Γιοβάνης Γεώργιος 3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

4) Καραγιάννης Νικόλαος  17) Μακροστέργιος Αθανάσιος 4) Κωτούλας Φίλιππος 

5) Κατσιαβάρας Θωµάς  18) Παπαδηµητρίου Φώτιος 5) Μπατζιάκας Βασίλειος 

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  19) Τσαντήλας Βασίλειος 6) Τσιούκης Λάµπρος 

7) Μαρκινός Αθανάσιος   7) Χλαπάνας Ηλίας 

8) Μουζιούρας Νικόλαος   8) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος   9) Ντελής Ιωάννης 

10) Νασιάκου Αλεξάνδρα    10) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 

11) Παπαγεωργίου Σταύρος   11) Σουφλάκος Βασίλειος 

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος   12) Τσίπρας Εµµανουήλ 

13) Σούφλα Ουρανία   13) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

   14) Χάρµπας Θωµάς 

   Αν και κλήθηκαν νόµιµα 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 22), 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. Κωνσταντίνου Παπαλού.  

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

  
Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, διότι το έργο για το σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Κάµπου αποτελεί ένα µείζονος 
σηµασίας έργο και επιβάλλεται άµεσα η χορήγηση παράτασης προθεσµίας  περαίωσής του 
προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες (επιπρόσθετοι χρόνοι ελέγχου, 
διαβούλευσης και εγκρίσεως) για την ορθή εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε  την πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 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 
 
 

Την έγκριση της συζήτησης του θέµατος της ηµερήσιας µε τίτλο “Χορήγηση παράτασης 
συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Κάµπου, Νοµού Καρδίτσας” το οποίο θεωρεί ως 
κατεπείγον, σύµφωνα µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν. 
 

 
Β.Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση της 
χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου “Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Κάµπου, Νοµού Καρδίτσας” και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 
 

1.Την εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Με το υπ' αριθµ. 5239/27-01-14 έγγραφο της ∆/νσης ∆όµησης του ∆ήµνου Καρδίτσας 
έγινε διαβίβαση της Προκαταρκτικής Γεωλογικής µελέτης στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας για έλεγχο και θεώρηση. 
Ακολούθησε το µε αριθµ. 1796/28-04-2014 έγγραφο του αναδόχου περί “όχλησης και 
αυτοδίκαιης παραλαβής της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας στα 
πλαίσια της µελέτης “ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ”. 
Μετά την παρέλευση του σχετικού διµήνου (την 28/06/2014) από την όχληση του 
αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ.2, παρ.5 και παρ.6 του Ν. 3316/2005 περί 
“έγκρισης τηες µελέτης- παραλαβή της σύµβασης”, έχει επέλθει η αυτοδίκαιη έγκριση της 
Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας. 
Λόγω της καθυστέρησης έγκρισης της γεωλογικής µελέτης του έργου, είχε παρέλθει ο 
συµβατικός χρόνος, γι' αυτό ζητήθηκε η παράταση αυτού. 
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Κατόπιν αυτών, µε το αριθ. Πρωτ. 3398/25-7-14 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας διατυπώνεται Σύµφωνη Γνώµη για την τροποποίηση της 
σύµβασης του έργου µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου, 
δεδοµένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και 
τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραµένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύµβαση. 
Συγκεκριµένα, δεν παρατείνονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των µελετών του έργου για 
κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης, αλλά και οι επιπρόσθετοι χρόνοι ελέγχου, διαβούλευσης 
και εγκρίσεως. Η Σύµφωνη Γνώµη διατυπώνετα για τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης του έργου έως τις 15-4-2015. 
Μετά από τα παραπάνω, ο ανάδοχος συνέταξε και κατέθεσε το αναθεωρηµένο 
χρονοδιάγραµµα, που ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τη ∆/νση Υπηρεσίας 
∆όµησης ως ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της µελέτης. 
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµαστε τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσµίας 
εκτέλεσης του έργου “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών πόλεων 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ∆ήµου Κάµπου, Νοµού Καρδίτσας” έως τις 15-4-2015.” 
 
 
2.Το αριθµ. Πρωτ.3957/25-06-13 ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του ∆ήµου Καρδίτσας και 
της σύµπραξης µε τίτλο “Γεωργούλα Αικετερίνη- Κανδήλα Θωµαή- Παλαιοχωρίτης Κων/νος- 
Ράπτη Αριστέα Χριστίνα”, που εκπροσωπείται νόµιµα από τη Γεωργούλα Αικατερίνη του 
Κων/νου, Πολιτικό Μηχανικό, Πολεοδόµο- Χωροτάκτη, µε αναπληρωτή της τον κ. 
Παλαιοχωρίτη Κων/νο του Αποστόλου, Γεωλόγο, για την εκπόνηση της µελέτης 
“Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ∆ήµου Κάµπου, Νοµού Καρδίτσας”. 
 
 
3.Το από 02/07/2014 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Καρδίτσας προς 
την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή για παράταση χρόνου εκπόνησης φυσικού αντικειµένου 
της µελέτης. 
 
 
4.Την από 18-8-2014 (αριθ. Πρωτ. 3582) αίτηση του αναδόχου, µε την οποία υπέβαλε το 
αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης. 
 
 
5.Tο αριθ. Πρωτ. 3582/22-8-14 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου 
Καρδίτσας. 
 
6.Την παρ. 3 αρθρ. 27 Ν. 3316/2005, σύµφωνα µε την οποία οι προθεσµίες µπορούν να 
παρατείνονται µε απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν τη λήξη τους, ή και µε πρωτοβουλία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι 
καθυστερήσεις περί την ακτέλεση της σύµβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 
του αναδόχου. 
 
 

7.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

ΕΕγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ππααρράάτταασσηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  ππρροοθθεεσσµµίίααςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ««ΣΣχχέέδδιιοο  
ΧΧωωρριικκήήςς  κκααιι  ΟΟιικκιισσττιικκήήςς  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  ΑΑννοοιιχχττώώνν  ΠΠόόλλεεωωνν  ((ΣΣΧΧΟΟΟΟΑΑΠΠ))  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚάάµµπποουυ,,  ΝΝοοµµοούύ  
ΚΚααρρδδίίττσσααςς»»  µµέέχχρριι  1155//44//22001155,,  σσύύµµφφωωνναα  κκααιι  µµεε  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς.. 
 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:Ω427ΩΕΗ-40Κ 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 442/2014 
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 

 

 


