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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 13η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 
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. 687/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 23-12-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα 
και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 687 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
26/23-12-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αρ. Πρωτ.:666/13-01-2015 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

  Χορήγηση παράτασης προθεσµίας περάτωσης του έργου “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” µετά την 
ακύρωση της υπ΄αριθµ. 342/2014 απόφασης του ∆.Σ Καρδίτσας. 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και 

ώρα 6.00' µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 31029/19-12-2014 

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  18) Τάντος Μιχαήλ              Γούλας Σωτήριος 

2) Αντωνίου Σωτήριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος Αν και κλήθηκε νόµιµα     

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος  

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  21) Παπαλός Κωνσταντίνος  

5) Γεννάδιος Ιωάννης  22) Μαρκινός Αθανάσιος             

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  23) Παπαγεωργίου Σταύρος               

7) Γούλας Γεώργιος  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  25) Τσιούκης Λάµπρος                

9) Καπράνας Απόστολος  26)  Βαρελάς Βάιος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  27) Αµπαντζή Μαρία  

11) Κουρκούνας Βασίλειος                           28) Λάππας Σπυρίδων  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  29) Λέµας Ευάγγελος  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  30) Χατζής Ηλίας  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  31) Κρανιάς Βασίλειος  

15) Ντελής Ιωάννης  32) Σχορετσανίτης Ηλίας  

16) Ξυλοµένος Κων/νος             

17) Σβάρνας Ιωάννης    
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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 µε την υπ'αριθµ. 684/2014 απόφασή του 
οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε  
χορήγηση παράτασης προθεσµίας περάτωσης του έργου “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” µετά την 
ακύρωση της υπ΄αριθµ. 342/2014 απόφασης του ∆.Σ Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
Α. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως 
εξής: 
 

“ ΘΕΜΑ:  Εισήγηση  4ης παράτασης συµβατικής προθεσµίας 
1)  Ιστορικό του έργου: 

Με την υπ΄ αριθµ. 29/2012 απόφαση ∆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 εγκρίθηκαν οι όροι 
διακήρυξης του έργου. 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. 332/2012 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. 
 
Στις 11/10/2012 υπογράφηκε το µε υπ’ αρ. 24329 συµφωνητικό µεταξύ του ∆ηµάρχου και 
των εκπροσώπων της αναδόχου εταιρίας 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 ∆/νσουσας Υπηρεσίας ο Ανάδοχος κηρύχτηκε 
έκπτωτος από την εργολαβία. 
 
Με την υπ’ αρ. 148/2014 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. 
  
Με το υπ' αρ. 26524/3-11-2014 απεστάλη 3η Ειδική Πρόσκληση  

     Με την υπ’ αρ. 342/2-7-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δόθηκε η 3η παράταση 
έως 30-12-2014 χωρίς  αναθεώρηση 
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   Η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε  την από 3-11-2014 Αίτηση Θεραπείας  κατά της υπ' αρ. 

342/2014  απόφασης του ∆.Σ.,  
 
     Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων  µε την υπ' αρ. Πρωτ. Τ.Σ.∆.Ε.Π.Θ 16/1/18-12-2014 

γνωµοδότησή του  προς το Α.∆.Θ -Στ Ε./Τµ∆ΚΟ-ΟΙΚ/ΚΟ, η οποία κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο 
Καρδίτσας (αρ. Πρωτ.∆ήµου 31211/22-12-2014) έκανε οµόφωνα δεκτή  την από 3-11-2014 
Αίτηση Θεραπείας της αναδόχου εταιρίας “Μ. ΣΙΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΑ ΕΕ”. λόγω καθυστέρησης  
έγκρισης του 2ου ΑΠΕ. που έγινε στις 26-8-2014  µετά το πέρας της συµβατικής προθεσµίας 
που ήταν 30-6-2014. 
 
Με την υπ' αρ. 3322/264830/22-12-2014 απόφαση της Γενικής Γραµµατέα Αποκεντρωµένης  
∆ιοίκησης  Θεσσαλίας έγινε  δεκτή η από 3-11-2014 Αίτηση Θεραπείας    
 
2) Αίτηµα Αναδόχου 
    H Ανάδοχος εταιρία µε την υπ΄ αριθµ. 31199/22-12-2014 αίτησή της, ζητά παράταση της 
συµβατικής προθεσµίας για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών ήτοι νέα ηµεροµηνία περαίωσης 
30/6/2015, λόγω : 
- καθυστέρησης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ 
- νέας αύξησης των ποσοτήτων σε οικοδοµικές εργασίες 
- αδυναµίας εκτέλεσης της εργασίας του βιοµηχανικού δαπέδου κατά τους χειµερινούς 
µήνες.  
 
3) Εισήγηση της Υπηρεσίας  
   Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση της Γεν. Γραµµατέως Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία 
έκανε  δεκτή την  από 3-11-14  Αίτηση Θεραπείας της αναδόχου εταιρίας   η  τελευταία 
παράταση προθεσµίας  6 µηνών µέχρι 31-12-2014  πρέπει να εγκριθεί  µε αναθεώρηση.  
   Σχετικά µε το νέο αίτηµα της αναδόχου εταιρίας για νέα παράταση 6 µηνών  αναφέρουµε 
τα εξής: 
Λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών στους 
πρώτους 4 µήνες από 30-6-2014 µέχρι 30-10-2014, απεστάλη  στις 3-11-2014 η υπ' αρ. 
Πρωτ. 26524 Ειδική Πρόσκληση εκτέλεσης  συγκεκριµένων εργασιών, εξαιτίας της οποίας  
στο διάστηµα των 2 µηνών  που ακολούθησε παρατηρήθηκε σοβαρή πρόοδος στην εξέλιξη 
του έργου. 
   Με την υποβολή της 7ης αναλυτικής επιµέτρησης που έγινε την 22-12-2014  προέκυψε 
αύξηση των συµβατικών ποσοτήτων ορισµένων εργασιών  για τις οποίες θα απαιτηθεί  
σύνταξη νέου ΑΠΕ. 
Ο χρόνος σύνταξης  και έγκρισης του 3ου ΑΠΕ εκτιµάται  3 µήνες. Ο χρόνος  καθυστέρησης 
λόγω άσχηµων καιρικών συνθηκών  είναι περίπου  20 -25 ηµέρες.   Λόγω  έργων της ∆ΕΥΑΚ 
και λόγω  πραγµατοποίησης αθλητικών  αγώνων  υπήρξε καθυστέρηση  περίπου  30 ηµέρες. 
Ο συνολικός χρόνος  καθυστέρησης που προκύπτει χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας 
ανέρχεται περίπου σε  4µήνες και 25 ηµέρες .  
Ως εκ τούτου  εισηγούµαστε να δοθεί παράταση 5 µηνών ήτοι µέχρι 30-5-2015 µε 
αναθεώρηση . 
  
Β.  Τις τοποθετήσεις , απόψεις και αντιρρήσεις  των ∆ηµοτικών Συµβούλων  
 

Γ. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της χορήγησης παράτασης 
προθεσµίας περάτωσης του παραπάνω έργου  ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Αντωνίου 
Ελένη, Αντωνίου Σωτήριος, Αραµπατζής, Γαλανόπουλος, Γεννάδιος, Γιαννέλος, Γούλας, 
Καπράνας, Κολοκύθα, Κουρκούνας, Λέκκας, Μαντζιάρας, Μπακαλάκου, Ντελής, Ξυλοµένος, 
Σβάρνας, Τάντος, Τίκας και Ψηµµένος  ενώ κατά ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Παπαλός,  
Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς, Αµπαντζή, Λάππας, Λέµας,  
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Χατζής, Κρανιάς και Σχορετσανίτης. Η δηµοτική σύµβουλος ∆ιαµαντή Ευαγγελία δεν 
συµµετείχε στην ψηφοφορία λόγω αποχώρησής της από την συνεδρίαση. 
 

  Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

1. Την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης  6 µηνών ήτοι από 1-7-2014 
µέχρι 31-12-2014 µε αναθεώρηση σύµφωνα µε το άρθρο 48  παρ. 8α του Ν. 3669/2008, 
λόγω  της υπ' αρ. 3322/264830/22-12-2014 απόφασης της Γενικής Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Θεσσαλίας, η οποία έκανε δεκτή την από 03/11/2014 Αίτηση 
Θεραπείας της Αναδόχου Εταιρίας κατά της υπ' αρ. 342/2014 απόφασης  του ∆.Σ. 
 

2. Την χορήγηση νέας παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης  5 µηνών  ήτοι από 1-1-
2015  µέχρι  30-5-2015  µε αναθεώρηση σύµφωνα µε το άρθρο 48  παρ. 8α του Ν. 
3669/2008 και το αιτιολογικό της εισήγησης της υπηρεσίας που αναφέρεται στο σκεπτικό 
της παρούσας απόφασης 
 

 
Μειοψήφησαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Παπαλός,  Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, 
Τσιούκης, Βαρελάς, Αµπαντζή, Λάππας, Λέµας,  Χατζής, Κρανιάς και Σχορετσανίτης 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 687/2014 
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 

 

 


