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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 22η του µήνα Οκτωβρίου 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. 517/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16-10-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 517 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
19/16-10-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αρ. Πρωτ.:25713/22-10-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

    Xορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΑΕΡΙΟΥ  ΣΕ  ΣΧΟΛΙΚΑ  ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή 

και ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 24750/10-10-2014 

έγγραφη πρόσκληση του 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) Αντωνίου Ελένη  17) Σβάρνας Ιωάννης       1) Παπαγεωργίου Σταύρος  

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τάντος Μιχαήλ         

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος         

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος         

5) Γεννάδιος Ιωάννης  21) Παπαλός Κωνσταντίνος Αν και κλήθηκε νόµιµα 

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  22) Γούλας Σωτήριος  

7) Γούλας Γεώργιος  23) Μαρκινός Αθανάσιος  

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  25) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  26) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  27) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  28) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  29) Λέµµας Ευάγγελος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  30) Χατζής Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης  31) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  32) Σχορετσανίτης Ηλίας  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 32), 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. Φώτη Αλεξάκου.  

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

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ”  και αφού 
έλαβε υπόψη: 

 
1.Την υπ' αριθµ. 22116/10-9-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου,  Β.& ΣΤ.ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε , που αφορά στην παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ”  
 
2. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως 
εξής: 
 
“ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι να γίνει η κατασκευή δικτύων 
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και η αντικατάσταση των 
υπάρχοντων καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου στις 
κεντρικές θερµάνσεις των παρακάτω Σχολικών κτιρίων:  

Α) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  

3ο & 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο,3ο, 13ο, 21ο & 37ο Νηπιαγωγεία (2 

λεβητοστάσια) 
6ο  ∆ηµοτικό Σχολείο -  6ο  Νηπιαγωγείο  
7ο  ∆ηµοτικό Σχολείο – 7ο & 23ο  Νηπιαγωγείο (3 λεβητοστάσια) 
10ο ∆ηµοτικό Σχολείο & 10ο Νηπιαγωγεία  (2 λεβητοστάσια)  
 Ειδικό Σχολείο 

 
Β) ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

1ο Γυµνάσιο 
4ο Γυµνάσιο – 4ο Λύκειο (3 λεβητοστάσια) 
6ο Γυµνάσιο 
 

Η εσωτερική εγκατάσταση του δικτύου θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον 
Τεχνικό Κανονισµό "Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση 
λειτουργίας έως και 500 mbar" (ΦΕΚ 976/Β/28.03.12) και τους κανόνες 
πρακτικής της ΕΠΑ. 

Η εγκατάσταση για κάθε κτίριο, περιλαµβάνει τα εξής: 

∆ίκτυο σωληνώσεων που θα ξεκινά από τον Μετρητή της Εταιρίας Παροχής 
Αερίου και θα καταλήγει στο λεβητοστάσιο. Περιλαµβάνονται και οι 
απαραίτητες οικοδοµικές εργασίες όπως διανοίξεις τάφρων, οπών, 
διευρύνσεις ανοιγµάτων αερισµού κλπ., καθώς και οι αντίστοιχες 
αποκαταστάσεις.  
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Όλα τα απαραίτητα όργανα ή συσκευές για την σωστή και ασφαλή λειτουργία 
της.  

Καυστήρα φυσικού αερίου µε το Multibloc γραµµής αερίου ή το Gas Train 
συνδεδεµένο προς τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύµατος.  

Την τήρηση των απαιτήσεων αερισµού για Λεβητοστάσιο Αερίου. 
Την προµήθεια όλων των απαραίτητων µέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας 

σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό. 
Την διεξαγωγή των προβλεπόµενων δοκιµών αντοχής και στεγανότητας των 

σωληνώσεων.  
Την έναυση, τις δοκιµές και τις ρυθµίσεις λειτουργίας του καυστήρα 

φυσικού αερίου. 
 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις 144.400 € µε Φ.Π.Α. και 
χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ Σχολείων.  
 
Με την υπ’ αριθµ 502/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγγράφηκε η 
σχετική πίστωση (ΚΑ 30-7311.0001) στον προυπολογισµό του ∆ήµου. Οι όροι 
διακήρυξης  και η ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης εγκρίθηκαν µε τις 512 & 
513/2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, ενώ η παραλαβή της µελέτης 
έγινε από το ∆ηµοτικό συµβούλιο µε την 526/2013. 
 
Με την υπ΄ αριθµ. 703/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 
επικυρώθηκε µε την 140/8075/30.1.2014 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισµός του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2014, στον οποίο 
αναγράφεται το παραπάνω έργο µε κωδικό Κ.Α.30-7311.0001. 
 
Η δηµοπρασία έγινε στις 02/01/2014 και µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Β. 
& ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  µε µέση έκπτωση 6,00%. Τα πρακτικά της 
δηµοπρασίας εγκρίθηκαν µε τις υπ΄ αριθµ. 12/2014 και 24/2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, οι οποίες επικυρώθηκαν µε την 587/42430/7.3.2014 
απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας.  
Το συµφωνητικό ύψους 135.735,99 ευρώ υπογράφηκε στις 26/3/2014 και η 
συµβατική ηµεροµηνία περαίωσης των εργασιών  είναι η 26/9/2014. 
Μέχρι σήµερα έχει εκδοθεί µία εντολή πληρωµής συνολικού ποσού 
52.284,27€. 
 

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Με την από 10/09/2014  αίτηση ,η ανάδοχος εταιρεία  ζητά την παράταση της 
τελικής προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 60 ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι 
µέχρι 26/11/2014 για τους εξής λόγους: 
α) ∆εν έχουν καθοριστεί οι απαραίτητες εργασίες προσαρµογών όπως αυτές θα 
προκύψουν από τη αυτοψία της ∆ΕΠΑ, µετά από την υποβολή φακέλων αδείας 
για κάθε λεβητοστάσιο σχολικού συγκροτήµατος. 
β) Συνέπεια του παραπάνω είναι να µην µπορούν να οριστικοποιηθούν οι 
απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου.   
γ) Λόγω της καλοκαιρινής περιόδου δεν κατέστη δυνατό να ανταποκριθούν 
όλες οι σχολικές µονάδες στην προσκόµιση όλων των κτιριολογικών στοιχείων 
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η κατάθεση πλήρη 
φακέλου στη ∆ΕΠΑ, για κάθε λεβητοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστεί  η 
εσωτερική εγκατάσταση, προκείµενου να τον εγκρίνει και να προβεί σε σχετική 
αυτοψία, για να ελέγξει την ορθότητα κατασκευής, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία και να δώσει τέλος τη σχετική άδεια. 
 
Η όλη αυτή διαδικασία απαιτεί ένα συντονισµό Υπηρεσιών, τον οποίο η 
καλοκαιρινή περίοδος, όπου τα σχολεία είναι κλειστά, δυσχέραινε σηµαντικά, 
µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να ολοκληρωθεί το συµβατικό αντικείµενο του 
έργου εγκαίρως. Εποµένως συµφωνούµε µε το αίτηµα του αναδόχου και 
εισηγούµαστε την παράταση της τελικής προθεσµίας περαίωσης κατά δύο 
µήνες, ήτοι µέχρι 26/11/2014.” 
 
 3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις  των ∆ηµοτικών   Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

 
Αποφάσισε οµόφωνα 

 
     Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» κατά δύο (2) µήνες και µµέέχχρριι  2266//1111//22001144,,  σσύύµµφφωωνναα  κκααιι  µµεε  ττηηνν  
εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς..  

 
   

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 517/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 
 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ 

 

 


