ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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. 15/2011 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
Χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ”

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. 3463/2010, 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.3463/2010 «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 χορήγηση παράτασης
προθεσµίας περαίωσης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7307/29-10-2010 αίτηση του αναδόχου Τρουβά Ιωάννη κ' ΣΙΑ Ο.Ε.Αριστοτέλη Μυλωνά η οποία έχει ως εξής:
«Σας κάνω γνωστό ότι ο χρόνος περαίωσης του συγκεκριµένου έργου λήγει στις 10-11-2010, παρ'
όλα αυτά οι εργασίες του ανωτέρω έργου δεν έχουν ξεκινήσει ακόµα λόγω ύπαρξης τεχνικών
προβληµάτων µη υπαιτιότητας της αναδόχου Κ/Ξ. Και παρακαλώ όπως χορηγηθεί παράταση του
έργου µέχρι 30-8-2011 καθότι µεσολαβεί χειµώνας και για µεγάλο χρονικό διάστηµα οι εργασίες
θα είναι αδύνατο να εκτελεστούν.»
2.Την εισήγηση του ∆ιευθυντή Έργων και Μελετών κ. Ελευθερίου Βάϊου η οποία έχει ως εξής:
«Το έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» δηµοπρατήθηκε την 9.2.2010.Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ξ “ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” και υπογράφηκε συµφωνητικό µεταξύ
του ∆ήµου και του αναδόχου την 10.5.2010.
Κατά την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε από αποτύπωση του αναδόχου διαφορά στην
υφιστάµενη κατάσταση της χωµατερής σε σχέση µε την εµφανιζόµενη στην µελέτη, οφειλόµενη σε
προµετρητικό λάθος.
Ο ανάδοχος διαπίστωσε υπέρβαση του όγκου των απορριµµάτων κατά 30.000 µ3. Το γεγονός
αυτό που καθιστά τεχνικά αδύνατη την επίτευξη κλίσης πρανών 25% κατά το µέγιστο ώστε να
επιτευχθεί ευστάθεια στις στρώσεις των εδαφικών υλικών και ελάχιστο πλάτος στέψης 8µ για την
εγκατάσταση γεωτρύπανου και την κατασκευή των απαιτούµενων γεωτρήσεων για τις εργασίες
του βιοαερίου.
Για την τεχνική επίλυση του προβλήµατος η Υπηρεσία είχε επανειληµµένες επαφές µε την
διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και επιτόπιες επισκέψεις, στις οποίες διερευνήθηκαν
διάφορες τεχνικές λύσεις. Τελικά προκρίθηκε η λύση κατασκευής τοίχου αντιστήριξης κατά µήκος
της χωµατερής από την πλευρές του αγροτικού δρόµου, προκειµένου να αυξηθεί η χωρητικότητα
της χωµατερής.
Έτσι, σε προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 6.7.2010, λήφθηκε απόφαση για την κατασκευή
τοίχου αντιστήριξης και υποβολή του σχετικού φακέλου του έργου για ένταξη και χρηµατοδότηση
µε πόρους του ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ωρίµανσης του έργου του τοίχου αντιστήριξης στο ΧΑ∆Α Καρδίτσας,
πραγµατοποιήθηκαν δοκιµαστικές τοµές στο χώρο θεµελίωσης από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν
είναι δυνατή η θεµελίωση λόγω διάβρωσης του εδάφους.
Εξαιτίας των ανωτέρω προβληµάτων ο συµβατικός χρόνος του έργου έληξε στις 10.11.2010,
χωρίς την υλοποίηση φυσικού αντικειµένου.
Εισηγούµαστε την χορήγηση παράτασης µέχρι 30.8.2011 για την εξεύρεση και εφαρµογή
πρόσφορης τεχνικής λύσης περάτωσης του έργου.
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε οµόφωνα
Την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» µε ανάδοχο τον κ.ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΟΥΒΑ
& ΣΙΑ Ο.Ε.- ΜΥΛΩΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , έως 30-8-2011, για του λόγους που αναφέρονται
στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 15
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

