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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Οκτωβρίου 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. 411/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 27/09/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 411
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
16/27-09-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αριθ. Πρωτ.: 23446/3-10-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
΄Εγκριση του 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ».
Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και
ώρα 6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22343/20-09-2012 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) Αγραφιώτου Ελένη

18)Τσιούκης Λάμπρος

1)Παπαγεωργίου Σταύρος

2) Αναστασίου Απόστολος

19)Χλαπάνας Ηλίας

2)Τσίπρας Εμμανουήλ

3) Αρβανιτάκου Σοφία

20)Βερίλλης ∆ομήνικος

4) Γούλας Σωτήριος

21)Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

22)Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Ζορμπάς Ιωάννης

23)Ντελής Ιωάννης

7) Καραγιάννης Νικόλαος

24)Ντούρλιας ∆ημήτριος

8) Κατσιαβάρας Θωμάς

25)Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

26)Τέγος Χρήστος

10) Κωτούλας Φίλιππος

27)Γιοβάνης Γεώργιος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

28)Μακροστέργιος Αθανάσιος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

20)Αρχοντής ∆ημήτριος

13)Μπατζιάκας Βασίλειος

30)Τσαντήλας Βασίλειος

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος

31)Χάρμπας Θωμάς

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα
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
΄Εγκριση του
2ΟΥ τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και 1ου Πρωτόκολλου Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του
έργου «Κατασκευή κεντρικών πεζόδρομων » και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την από 10/9/2012 Αιτιολογική Έκθεση του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ελευθερίου Βαϊου
, η οποία συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα – τακτοποιητικό και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού
Τιμών μονάδας νέων εργασιών του έργου «Κατασκευή κεντρικών πεζόδρομων ».
2. Την ανάλυση-αιτιολόγηση του τακτοποιητικού ΑΠΕ για την εκκαθάριση της έκπτωτης
εργολαβίας του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ελευθερίου Βαϊου ως παρακάτω :
Ο παρών 2oς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι εκκαθαριστικός της έκπτωσης εργολαβίας και
συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει:
Α. Τις οριστικές ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών βάσει της τελικής επιμέτρησης
όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία
Β. Τις περικοπές της δαπάνης των εργασιών με ουσιώδη ελαττώματα όπως
προσδιορίσθηκαν στην υπ΄αριθ.6712/29-9-2010, Ειδική ∆ιαταγή του Προϊσταμένου της
∆/νουσας Υπηρεσίας. Αφορά τις εργασίες με ΑΤ 09,20,23,30,36,40,41,42,43
Γ. Τις περικοπές της δαπάνης, κατά ένα ποσοστό, για τις εγασίες με επουσιώδη
ελαττώματα όπως προσδιορίσθηκαν στην υπ΄αριθ.6712/29-9-2010,7615/18-11-2010 και
17ο99/6-7-2012 Ειδικές ∆ιαταγές του Προϊσταμένου της ∆/νουσας Υπηρεσίας. Αφορά τις
εργασίες με ΑΤ 13,14,36,42,43 και ΝΤ1
∆. Τη δαπάνη της αναθεώρησης η οποία μειώνεται στο ποσό των 8.947,90 ευρώ και
αφορά στις εκτελεσθείσες εργασίες της έκπτωτης εργολαβίας.
Ε. Μια νέα εργασία, η τιμή της οποίας εμφανίζεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και αφορά την
εργασία την εργασία αρμολόγησης της επίστρωσης με κυβόλιθους.
Η αρχική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 465.298,66 προ ΦΠΑ και 553.705,42
με 19% ΦΠΑ.
Η δαπάνη του εγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ ανερχεται στο ποσό των 441.147,89 ευρώ προ ΦΠΑ
(και 542.611,90 ευρώ με 23% ΦΠΑ).
Η δαπάνη του εν λόγω τακτοποιητικού ΑΠΕ δεν κλείνει ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ και
ανέρχεται στο ποσό 238.550,23 ευρώ προ ΦΠΑ και 293.416,78 ευρώ με ΦΠΑ.
Επέρχεται μείωση της δαπάνης κατά 202.597,66 ευρώ προ ΦΠΑ λόγω έκπτωσης του
αναδόχου.
Η ανωτέρω μείωση της δαπάνης οφείλεται κυρίως στο ότι δεν ολοκληρώθηκε το αντικείμενο
του έργου και στην περικοπή της δαπάνης των εργασιών με ουσιώδη και επουσιώδη
ελαττώματα.
3. Τις διατάξεις των Ν.1418/84, Π.∆.609/85, Ν.2372/96, Ν.2940/01 και Π.∆.286/94, βάσει των οποίων
η εισηγείται την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.
4. Την πρόταση του κ. Προέδρου για έγκριση του 2ου
του παραπάνω έργου.

Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
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5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων
πρακτικά της συνεδρίασης.

όπως αυτές καταγράφηκαν στα

6.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της έγκρισης του 2ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή κεντρικών
πεζόδρομων» ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ημοτικοί Σύμβουλοι πλην των κ.κ. Αρχοντή
∆ημήτριου,Τσαντήλα Βασίλειου και Χάρμπα Θωμά.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικό και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του
έργου «Κατασκευή κεντρικών πεζόδρομων » δαπάνης 293.416,78 ευρώ με ΦΠΑ, έργο του
αναδόχου Φ.ΦΑΛΙΑΓΚΑ , όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε..
Μειοψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρχοντής,Τσαντήλας και Χάρμπας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε ο
Σύμβουλος κ.Σουφλάκος, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

∆ημοτικός

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 411/2012
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

