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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 ∆εκεµβρίου 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. 643/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16-12-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 643 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
24/16-12-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

        Αρ. Πρωτ.:31168/22-12-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αναβάθµιση και εξοπλισµός 
παιδικών χαρών στην Καρδίτσα.” 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και 

ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 30432/12-12-2014 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              Παπαλός Κωνσταντίνος 

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τάντος Μιχαήλ  

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος    19) Τίκας Τριαντάφυλλος          Αν και κλήθηκε νόµιµα 

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος         

5) Γεννάδιος Ιωάννης  21) Γούλας Σωτήριος  

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  22) Μαρκινός Αθανάσιος  

7) Γούλας Γεώργιος  23) Παπαγεωργίου Σταύρος   

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) Λέµας 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 έγκριση του 1ου 
ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών στην 
Καρδίτσα” και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την αιτιολογική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει 
ως εξής: 
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1.Η µελέτη του έργου -µε αρ. 11/2013- συντάχθηκε από τη ∆/νση Τ.Υ. του ∆ήµου Καρδίτσας 
και παραλήφθηκε µε την αριθµ. 240/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Καρδίτσας. 
2.Με την µε αριθµό πρωτ. 1785/10.10.2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εντάχθηκε η 
παραπάνω πράξη και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 570.000,00 ευρώ σε βάρος του 
προϋπολογισµού του εναρίθµου έργου:201ΣΕ25580000- Ο.Π.Σ.Α.Α.:453398 της Σ.Α.Ε. 2558 
για την κατασκευή του υπόψη έργου. 
3.Με την µε αριθµό 530/2013 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καρδίτσας αποδέχθηκε 
τους όρους ένταξης της σχετικής πράξης και έγινε ο καθορισµός του τρόπου δηµοπράτησης. 
4.Με την µε αριθµό πρωτ.:2106/8.11.2013 του ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΑΕ δόθηκε η προέγκριση 
δηµοπράτησης του παραπάνω έργου. 
5.Με την µε αριθµό 586/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν η ∆ιακήρυξη 
∆ηµοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι ∆ηµοπράτησης του έργου του θέµατος. 
6.Με την µε αριθµό 93/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κυρώθηκαν τα πρακτικά του 
∆ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε., 
και µε το αριθµ. Πρωτ. 683/49934/1-4-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας διενεργήθηκε ο έλεγχος νοµιµότητας της εν λόγω απόφασης. 
7.Με την µε αριθµό πρωτ.:1320/10-4-2014 του Ε∆Φ ΕΕΤΑΑ ΑΕ δόθηκε η έγκριση υπογραφής 
σύµβασης για το έργο. 
8.Στις 7-5-2014 υπογράφηκε η µε αριθµό 11716/7-5-2014 σύµβαση του έργου ποσού 
281.757,87 € µε Φ.Π.Α. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ 
Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων καθώς και τη δαπάνη των 
νέων εργασιών που περιγράφονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση 
του έργου. 
Συγκεκριµένα προκύπτει η αύξηση: 
1-των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ4 (διάστρωση µε άµµο) και ΑΤ11 (διαχωριστική κατασκευή 
εδάφους) 
2-των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ2 (εκσκαφή θεµελίων και τάφρων) και ΑΤ31 (καθαίρεση 
στοιχείων από σκυρόδεµα) και ΑΤ5 (επίχωση µε αµµόχωµα) διότι κατά την εκσκαφή 
αποκαλύφθηκαν υπόγειοι βόθροι στο χώρο της ΠΧ στην οδό Σαµαραροπούλου και παλιό 
συντριβάνι που είχε επικαλυφθεί µε χώµα στο χώρο της ΠΧ στο 5ο ∆ηµοτικό. 
3-των ποσοτήτων των ΑΤ10 (κατασκευές από σκυρόδεµα), ΑΤ11 (ξυλότυποι εµφανών 
σκυροδεµάτων) και ΑΤ27 (διαµόρφωση εγκοπών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα) λόγω της 
αύξησης κατά 20εκ του ύψους του περιµετρικού τοιχείου της περίφραξης. Η αύξηση είναι 
απαραίτητη διότι προέκυψαν µικρές υψοµετρικές διαφορές µεταξύ των χώρων του ΠΧ και των 
όµορων οικοπέδων. 
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4-της ποσότητας του ΑΤ23 για αν επιστρωθεί το δάπεδο κάτω από τις πέργκολες (δεν είχε 
περιληφθεί λόγω λάθους της προµέτρησης) και να αποκαταστεθεί τµήµα του πεζοδροµίου της 
στην π.χ. της οδού Σαµαροπούλου στο οποίο παρουσιάσθηκαν φθορές µετά την εκπόνηση της 
µελέτης. 
5-των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ29 και ΑΤ30 για να συµπληρωθεί και να αντικατασταθεί 
µεγαλύτερο τµήµα της υπάρχουσας περίφραξης στην ΠΧ της Αγίας Παρασκευής. 
6-Στις εργασίες πρασίνου οι αυξήσεις των ποσοτήτων προκύπτουν διότι απαιτείται η κοπή και 
διαµόρφωση κόµης περισσότερων µεγάλων δένδρων από όσα είχαν προϋπολογισθεί κατά το 
χρόνο σύνταξης της µελέτης. 
Μείωση προκύπτει: 
1-των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ3 (εκσκαφή θεµελίων άνευ µηχανηµάτων), ΑΤ9 (µεταλλικές 
σχάρες υδροσυλλογής), ΑΤ16 (αγωγοί αποχέτευσης PVC), ΑΤ20 (φρεάτια υδροσυλλογής) και 
ΑΤ26 (ξυλότυποι µικροκατασκευών) διότι δεν κρίθηκε τελικά σκόπιµη η κατασκευή συστήµατος 
αποχέτευσης των επιφανειών µε αµµόχωµα λόγω της φυσικής αποστράγγισης των επιφανειών 
σε κατάλληλες θέσεις. 
2-των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ15 (ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµών), ΑΤ21 (κράσπεδα 
νησίδων φύτευσης) και ΑΤ22 (ξύλινη περίφραξη) λόγω ακριβέστερης προµέτρησης. 
3-της ποσότητας του άρθρου ΑΤ61 (ακροκιβώτιου ιστού), ΑΤ72 (φωτιστικό σώµα κορυφής 
ιστού), ΑΤ76 (ιστός φωτισµού 6,0µ) και ΑΤ78 (φρεάτια έλξης καλωδίων) λόγω λάθους της 
αρχικής προµέτρησης. 
Συντάχθηκαν οι νέες τιµές: 
-ΝΤ1 (χαλύβδινοι οπλισµοί) για την κατασκευή του περιµετρικού τοιχείου περίφραξης. 
-ΝΤ2 (βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών)για την καλύτερη προστασία των ξύλινων 
επιφανειών (πέργκολες) 
-ΝΤ3 (ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών)- συντάσσεται για την αντικατάσταση του 
µεγαλύτερου µέρους της δαπάνης του ΑΤ26 (ξυλότυποι µικροκατασκευών) 
-ΝΤ4 συντάσσεται για τη µείωση της τιµής του άρθρου ΑΤ36 (ελαστικό δάπεδο πάχους 9 εκ) 
διότι το πάχος των 4 εκ. Είναι αυτό που απαιτείται για το ύψος πτώσης από τα όργανα στα οποία 
θα επιστρωθεί ως δάπεδο ασφαλείας. 
Η αύξηση της επιφάνειας προκύπτει διότι θα επιστρωθεί µε ελαστικό δάπεδο και η επιφάνεια των 
οργάνων για ΑΜΕΑ ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµη από αναπηρικό αµαξίδιο. 
-ΝΤ5 και ΝΤ6 διότι δεν είχε προµετρηθεί η εκρίζωση των µεγάλων δένδρων µετά την κοπή τους. 
Οι Νέες Τιµές είναι αυτούσια άρθρα των εγκεκριµένων ΜΕΤ εκτός από την ΝΤ4 η οποία 
συντάσσεται κατ' αναλογία προς την ΑΤ 36 µε βάση πραγµατικά στοιχεία κόστους. 
Με τον προτεινόµενο για έγκριση 1ο ΑΠΕ η επιπλέον δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 46.370,22 
ευρώ, ενώ η επί έλαττον δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.360,43 ευρώ. 
Το συνολικό προτεινόµενο για έγκριση ποσό του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται 281.757,83 €, εκ των 
οποίων 218.557,08 € για εργασίες, 2.497,65€ για απρόβλεπτα, 10.514,33 € για αναθεώρηση 
και 52.686,42 € για ΦΠΑ. 
Με τον 1ο ΑΠΕ δεν επέρχεται αύξηση του συµβατικού αντικειµένου. 
Κατόπιν αυτών και έχοντας υπόψη: 
1-Τη σύµφωνη γνώµη του ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ όπως διατυπώνεται στο µε αρ. Πρωτ.4809/25-11-2014 
έγγραφό του. 
2-Τη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων υπέρ της χρήσης των επί 
έλασσον δαπανών, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό 13/1-2-2014 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
Την έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ και του 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ” προϋπολογιµσού µελέτης 570.000€, αναδόχου “ΕΡΓΑΝΗ 
ΑΤΕ”. 
 
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
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Αποφάσισε οµόφωνα 

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισµού 
Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου “Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών στην 
Καρδίτσα” συνολικής δαπάνης 570.000,00 € µε ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.   
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν έλαβε µέρος το σύνολο των 
παρόντων κατά την έναρξη της συνεδρίασης δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας, ήτοι οι κ.κ 
Γούλας, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς, Αµπαντζή, Λάππας, 
Λέµας, Χατζής, Κρανιάς και Σχορετσανίτης, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 643/2014 
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 

 

 


