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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µήνα Ιανουαρίου του έτους
2011 και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Ζάρρα Σταυρούλα
(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. 14/2011 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28/1/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
1/ 28-1-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου “Εργασίες οδοποιϊας και ασφαλτόστρωσης ∆ήµου Καρδίτσας”

Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος
Πέµπτη και ώρα 18.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 513/24-12011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε
σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

19)Βερίλλης ∆οµήνικος

1)Κωτούλας Φίλιππος

2) Αναστασίου Απόστολος

20)Γεννάδιος Ιωάννης

2)Χλαπάνας Ηλίας

3) Αρβανιτάκου Σοφία

21)Καρκαλέτση Θεοδώρα

3)Ντελής Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

22)Ντούρλιας ∆ηµήτριος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

23)Σουφλάκος Βασίλειος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

24)Τέγος Χρήστος

7) Καραγιάννης Νικόλαος

25)Γιοβάνης Γεώργιος

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

26)Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

27)Τσίπρας Εµµανουήλ

10)Μακρή Όλγα

28)Αρχοντής ∆ηµήτριος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

29)Τσαντήλας Βασίλειος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

30)Χάρµπας Θωµάς

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος
14)Νασιάκου Αλεξάνδρα
15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία
18)Τσιούκης Λάµπρος

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν οι 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε

το άρθρο 96 του Ν.3463/2006 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη
συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος του ∆ηµάρχου
Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση του 2ου ΑΠΕ
του έργου “Εργασίες οδοποιϊας και ασφαλτόστρωσης ∆ήµου Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την από 4-10-2010 τεχνική έκθεση του ∆/ντή της ∆/νσης Έργων και Μελετών κ. Ελευθερίου Βάϊου η οποία
έχει ως εξής:
«Ι.ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΓΕΝΙΚΑ
Η χρηµατοδότηση των εργασιών προέρχεται από το πρόγραµµα “ΘΗΣΕΑΣ” και από έσοδα του
∆ήµου
• Τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου προϋπολογισµού 330.000,00 € µετά το ΦΠΑ.
• Την υπ' αριθµ. 499/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίνονται οι
όροι διακήρυξης του έργου.
• Η δηµοπράτηση του έργου έγινε την 01-09-09. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας, όπου ο
ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Με µέση έκπτωση
12,12%, εγκρίθηκαν µε την υπ' αριθµ. 648/2009 απόφαση της ∆ηµ. Επιτροπής και
επικυρώθηκε µε την υπ' αριθµ. 9729/2008 απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (∆/νσης
Τοπικής Αυτ/σης και ∆ιεύθυνσης Ν. Καρδίτσας).
• Το συµφωνητικό υπογράφηκε την 06-10-2009 για το ποσό 292.173,26 €µε ΦΠΑ και η
προθεσµία περαίωσης είναι δώδεκα (12) µήνες µέχρι την 06-10-2010.
• Συντάχθηκε µέχρι και ο 3ος Λογαριασµός και µε βάση αυτόν εκτελέσθηκαν εργασίες ύψους
231.267,43 µε το ΦΠΑ.
• Εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ µε επί πλέον ποσό 7.097,25 ευρώ ως προς τη συµβατική δαπάνη
λόγω της αναπροσαρµογής του Φ.Π.Α. Από 19% σε 23% µέρους των εργασιών.
ΙΙ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο 2ος Α.Π. Είναι επιπλέον κατά ποσό 3.451,39 ευρώ ως προς τον 1ο Α.Π.Ε. που προκύπτουν
εξαιτίας του γεγονότος ότι µέρος των εργασιών χρηµατοδοτείται από τακτικά έσοδα τα οποία
έχουν Γ.Ε.+Ο.Ε. 28%
ΙΙΙ.ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Εισηγούµεθα:
1.Την έγκριση του παρόντος 2ου ΑΠΕ όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία»
2. Την πρόταση του κ. Προέδρου για έγκριση του Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου σύµφωνα µε την
προαναφερθείσα εισηγητική έκθεση.
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων.

Αποφάσισε οµόφωνα
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» συνολικής δαπάνης 302.721,90 € µε Φ.Π.Α µε υπέρβαση
ποσού 3.451,39 ευρώ ως προς τον 1ο Α.Π.Ε. που προκύπτουν εξαιτίας του γεγονότος ότι µέρος
των εργασιών χρηµατοδοτείται από τακτικά έσοδα τα οποία έχουν Γ.Ε.+Ο.Ε. 28, όπως συντάχθηκε
και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχε η ∆ηµοτική
Σύµβουλος κ. Νασιάκου Αλεξάνδρα λόγω κωλύµατος.
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Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

