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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μήνα Μαϊου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη (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’ αριθ. 189/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 17/5/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
8/17-5-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση
υποδομών & κοινοχρήστων χώρων των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆.Ε Καρδίτσας”
Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Μαϊου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα
7:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 11565/11-5-2012 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) Αναστασίου Απόστολος

18)Τσιούκης Λάμπρος

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Αρβανιτάκου Σοφία

19)Χλαπάνας Ηλίας

2)Χάρμπας Θωμάς

3) Γούλας Σωτήριος

20)Βερίλλης ∆ομήνικος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21)Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22)Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23)Ντελής Ιωάννης

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Ντούρλιας ∆ημήτριος

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

25)Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωτούλας Φίλιππος

26)Τέγος Χρήστος

10)Μαρκινός Αθανάσιος

27)Γιοβάνης Γεώργιος

11)Μουζιούρας Νικόλαος

28)Μακροστέργιος Αθανάσιος

12)Μπατζιάκας Βασίλειος

29)Τσίπρας Εμμανουήλ

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος

30)Αρχοντής ∆ημήτριος

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα

31)Τσαντήλας Βασίλειος

15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 31), 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
παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση υποδομών και
κοινοχρήστων χώρων των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ημοτικής Ενότητας Καρδίτσας” και
αφού έλαβε υπόψη:
1.Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου
Καρδίτσας και η οποία έχει ως εξής:
“Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. ∆ημάρχου και αφορά
εργασίες συντήρησης υποδομών των κοινοχρήστων χώρων στις Τοπικές Κοινότητες της
∆ημοτικής Ενότητας Καρδίτσας.
Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν:
1.Στην Τ.Κ. Αγιοπηγής:Αποπεράτωση κατασκευής κοινοτικού δρόμου (εκσκαφή σε
έδαφος γαιώδες- ημ/γαιώδες, προμήθεια και κατασκευή δενείων θραυστών επίλεκτων
υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4, κατασκευή δύο στρώσεων βάσης 0,10 μ η καθεμία της
Π.Τ.Π.Ο.- 155, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης και ασφαλτοτάπητα πάχους 5 cm της
Π.Τ.Π.Α. Α 265).
2.Στην Τ.Κ. Ρούσσου:Αποπεράτωση αποχέτευσης με τσιμεντοσωλήνες Φ0,80 μ και
Φ0,60 Μ βόρεια της Κοινότητας, κατασκευή αποχέτευσης με τσιμεντοσωλήνες Φ0,40 Μ
πλήρως εγκυβωτισμένες σε σκυρόδεμα C12/15 στην ψησταριά ∆ραμαλή, κατασκευή
πέτρινου τοιχίου στο εικόνισμα Γιολδάση και μικροεπισκευές στο Κοινοτικό Γραφείο.
3.Στην Τ.Κ. Αγ. Παλαιοκκλησίου: Συντήρηση της πλατείας (ανακατασκευή
κυβόλιθων, παρτεριών, παγκάκια, βρύση), εξωτερικός χρωματισμός του Κοινοτικού
Γραφείου, αποπεράτωση αποχέτευσης με τσιμεντοσωλήνες Φ0,50 Μ πλήρως εγκυβωτισμένες
σε σκυρόδεμα C 12/15, αποκατάσταση τομών οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα και
μικροεπισκευές των στάσεων των αστικών λεωφορείων.
4.Στην Τ.Κ. Αρτεσιανού:Επισκευή στέγης Κοινοτικού γραφείου (αποξήλωση
κεραμειδιών, σανίδωμα στέγης, τοποθέτηση μεμβράνης, επανατοποθέτηση κεραμειδιών)
καθαίρεση φθαρμένων επιχρισμάτων και κατασκευή νέων με πατητή τσιμεντοκονία,
χρωματισμός αυτών, δημιουργία χώρου αναμονής στο ιατρείο, εξωτερικός χρωματισμός του
κτιρίου ΚΑΠΗ και κατασκευή βοηθητικής αποθήκης.
5.Στην Τ.Κ. Καρδιτσομαγούλας:Συντήρηση Κοινοτικού δρόμου που οδηγεί προς τον
Προφήτη Ηλία (αποξήλωση υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα, κατασκευή βάσης μεταβλητού
πάχους της Π.Τ.Π. Ο-155, ασφαλτική προεπάλειψη και κατασκευή ασφαλτοτάπητα της
Π.Τ.Π. Α265 πάχους 5 cm), κατασκευή διαδρόμου νεκροταφείου με σκυρόδεμα C16/20,
αντικατάσταση υπαρχόντων πινακίδων σήμανσης απλής όψης και τοποθέτηση νέων,
επισκευές φρεατίων ύδρευσης, αποκατάσταση τομών οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα
καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικών και καλαθιών απορριμμάτων.
6.Στο έργο περιλαμβάνονται μικροσυντηρήσεις και μικροεπισκευές.
Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον
τόπο του έργου από τους μηχανικούς.
Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από τη ΣΑΤΑ/12 (95.000,00 €).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 95.000,00 € και αναλύεται ως εξής:
Εργασίες
77.235,77 €
ΦΠΑ 23%
17.764,23 €”

2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
3.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της παραλαβής της μελέτης και
των τευχών δημοπράτησης ψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι Αναστασίου, Αρβανιτάκου,
Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορμπάς , Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος,
Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου,
Παπαδημητρίου, Σούφλα, Τσιούκης, Χλαπάνας, Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Τσίπρας ενώ
ΚΑΤΑ ψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής ,
Ντούρλιας και Σουφλάκος.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Την παραλαβή της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση υποδομών και
κοινοχρήστων χώρων των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆.Ε. Καρδίτσας”, συνολικού
προϋπολογισμού 95.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και
θεωρήθηκε.
Μειοψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι
Ντούρλιας και Σουφλάκος.

Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής ,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι ∆ημοτικοί
Σύμβουλοι κ. κ., Αρχοντής, Τσαντήλας,Τέγος λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 189/2012
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

