ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α : Β49ΑΩΕΗ-Λ2Σ

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μήνα Μαϊου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 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’ αριθ. 195/2012
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 195
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

Αριθ. Πρωτ. : 12400/22-05-2012

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα μελέτης των θυλάκων Αγίου Νικολάου, Αγίας
Παρασκευής και Φαναρίου
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
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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 έγκριση
του 1ου Συγκριτικού Πίνακα μελέτης των θυλάκων Αγίου Νικολάου, Αγίας Παρασκευής και
Φαναρίου και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την αιτιολογική έκθεση που συντάχθηκε από την ∆/νση Πολεοδομίας του ∆ήμου
Καρδίτσας και η οποία έχει ως εξής:
“1.Αντικείμενο της μελέτης
Η πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής της περιοχής θύλακων IV7 V10 VI12 του
∆ήμου Καρδίτσας ανατέθηκε από τον ∆ήμο Καρδίτσας, στο γραφείο μελετών του Βασιλείου
Ανυφαντή Τοπογράφου Μηχανικού κατόχου πτυχίου μελετητή της κατ. 2 τάξη Α' και της
κατ. 16 τάξη Γ'.
Η σχετική σύμβαση, υπογράφηκε στις 30 Νοεμβρίου 1995, όμως οι προβλεπόμενες
εργασίες ανεστάλησαν, λόγω του ότι η περιοχή μελέτης βρισκόταν εκτός ορίου του τότε
εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.
Στο μεταξύ, το Γ.Π.Σ. τροποποιήθηκε στις 6/7/2005, με αποτέλεσμα να
συμπεριληφθεί η περιοχή μελέτης εντός των ορίων του. Κατόπιν τούτου, ο ∆ήμος με το
Κ2023/14-11-2005 έγγραφό του, κοινοποίησε την απόφασή του να αρχίσουν οι εργασίες
της παραπάνω μελέτης.
ΙΙ.Όρια περιοχής
Περιλαμβάνονται σ' αυτή 213 στρ. περίπου, που εκτείνονται περιμετρικά της δυτικής
πλευράς πόλης, και αποτελεί τμήμα των γειτονιών IV7 V10 VI12, όπως αυτές ορίζεται από
το Γενικό πολεοδομικό σχέδιο. ∆εν άλλαξε το συμβατικό αντικείμενο, απλά οι ποσότητες
είναι πλέον γνωστές και μπορούν να δώσουν με ακρίβεια το πραγματικό κόστος της μελέτης.
ΙΙΙ.Στάδιο Μελέτης
Έχουν ολοκληρωθεί η Α' και Β' φάση και ολοκληρώνεται η Γ', με την υποβολή των
τελικών διορθώσεων, κατόπιν ενστάσεων ή υποδείξεων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του
∆ήμου Καρδίτσας. Απομένει ολόκληρη η Πράξη Εφαρμογής.
IV.Προηγούμενοι Συγκριτικοί:
∆εν υπάρχουν. Με τον παρόντα συγκριτικό, ζητείται η έγκριση επί πλέον ποσού που
ισούται με 81.560,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
V.Οικονομικά στοιχεία
Υπεγράφη Σύμβαση με τον αναδοχο ύψους 10.620.000 δρχ. Με τα 9.000.000 δρχ.
για αμοιβές και 1.620.000 δρχ. για ΦΠΑ (18%). Σε ευρώ τα παραπάνω ποσά ισούνται με
26412,33 και 4754,22 αντίστοιχα.
∆εν συνετάγη αναλυτικός προϋπολογισμός για την προεκτίμηση του κόστους της
μελέτης. Κατά προσέγγιση υπολογίστηκε το παραπάνω ποσό, ώστε να γίνει η πρόσκληση για
την εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Λόγω του ότι η σύμβαση υπογράφηκε το 1995, οι τιμές των εργασιών αντιστοιχούν
στο τότε λ, που ήταν ίσο με 0.1158.Σήμερα το λ έχει φθάσει στο 0.23253 ήτοι
υπερδιπλασιάστηκε. Έτσι ένα μεγάλο ποσοστό λοιπόν στην αύξηση του κόστους της
μελέτης, οφείλεται στην αναπροσαρμογή του λ.Το κόστος της μελέτης σε σημερινές τιμές
ισούται με 26412.33*0,23253/0.11533=53252,92 ευρώ.
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Με τον παρόντα 1ο Συγκριτικό Πίνακα, το ποσό που ζητείται να εγκριθεί
συμπληρωματικά, είναι 77.000,00 € και αναλύεται ως εξής:
Α)∆απάνη αναθεώρησης που οφείλεται στη διαφορά του λ:*26840,59€
Β)∆απάνη ΦΠΑ:
15.251,06€
Γ)∆ιαφορά αρχικής πρόβλεψης
**39468.35€
ΣΥΝΟΛΟ
81.560,00€
*26.840,59=53.252,92-26.412,33
**39468.35=66308.94-26840.59
Μέχρι στιγμής, έχουν πληρωθεί ο 1ος, ο 2ος και 3ος λογαριασμός, εξαντλώντας έτσι την
εγκεκριμένη συμβατική πίστωση. (26.412,33 προ ΦΠΑ). Είναι απαραίτητο επομένως, να
εγκριθεί η επί πλέον δαπάνη για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών που
απομένουν, αλλά και την πλήρη εξόφληση των εργασιών που έχουν γίνει.”
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα για την μελέτη της περιοχής θυλάκων Αγίου Νικολάου,
Αγίας
Παρασκευής
και
Φαναρίου,
συνολικής
πρόσθετης
δαπάνης
81.560
€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι ∆ημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ., Τσαντήλας, Αρχοντής & Τέγος , λόγω αποχώρησής των από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 195/2012
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

