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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μήνα Νοεμβρίου 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. 450/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 25/10/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 450
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
17/25-10-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 27405/23-11-2012

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Εκκαθάριση και συνέχιση των εργασιών του έργου “Κατασκευή Κεντρικών
Πεζοδρόμων”
Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και
ώρα 6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.24961/19-10-2012 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)Σούφλα Ουρανία

2) Αναστασίου Απόστολος

19)Τσιούκης Λάμπρος

3) Αρβανιτάκου Σοφία

20)Χλαπάνας Ηλίας

4) Γούλας Σωτήριος

21)Βερίλλης ∆ομήνικος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

22)Γεννάδιος Ιωάννης

6) Ζορμπάς Ιωάννης

23)Καρκαλέτση Θεοδώρα

7) Καραγιάννης Νικόλαος

24)Ντελής Ιωάννης

8) Κατσιαβάρας Θωμάς

25)Ντούρλιας ∆ημήτριος

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

26)Σουφλάκος Βασίλειος

10) Κωτούλας Φίλιππος

27)Τέγος Χρήστος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

28)Γιοβάνης Γεώργιος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

29)Μακροστέργιος Αθανάσιος

13)Μπατζιάκας Βασίλειος

30)Τσίπρας Εμμανουήλ

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος

31)Αρχοντής ∆ημήτριος

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα

32)Τσαντήλας Βασίλειος

16)Παπαγεωργίου Σταύρος

33)Χάρμπας Θωμάς

17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος

Κανένας
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 33), 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 μετά από συζήτηση σχετικά με εκκαθάριση και συνέχιση των
εργασιών του έργου “Κατασκευή Κεντρικών Πεζοδρόμων” και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του ∆/ντη Έργων του ∆ήμου Καρδίτσας Β. Ελευθερίου, η οποία έχει ως
εξής:
Σε συνέχεια των υπ΄αριθμ. 268/2012 και 411/2012 αποφάσεων του ∆.Σ. Καρδίτσας,
περί συνέχισης (ολοκλήρωσης) κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
61 του Ν. 3669/2008 και περί έγκρισης του 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ για την εκκαθάριση της
εργολαβίας αντίστοιχα, συντάχθηκε ο προϋπολογισμός της δεύτερης εργολαβίας που αφορά
στην αποκατάσταση των κακοτεχνιών και στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του
έργου «Κατασκευή Κεντρικών πεζοδρόμων».
Από την εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας και τον τακτοποιητικό ΑΠΕ προκύπτει
ότι οι εργασίες που εκτελέστηκαν από τον έκπτωτο ανάδοχο (λαμβάνοντας υπ΄όψη τις
περικοπές που επιβλήθηκαν από την υπηρεσία μας) ανέρχονται στο ποσό των 194.578,24€,
πλέον 35.024,08€ (γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου), πλέον 8.947,90€ για αναθεώρηση,
δηλαδή συνολικά 238.550,23€ χωρίς ΦΠΑ.
Ο προϋπολογισμός της δεύτερης εργολαβίας προκύπτει αφαιρώντας από το αρχικό
οικονομικό αντικείμενο του έργου, τις εκτελεσθείσες εργασίες από τον έκπτωτο ανάδοχο
(όπως αυτές αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην τελική επιμέτρηση για την εκκαθάριση της
έκπτωτης εργολαβίας).
Επίσης στον εν λόγω προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 2.383,78€ για
τις καθαιρέσεις ελαττωματικών εργασιών με ουσιώδη ελαττώματα (το οποίο βαρύνει τον
έκπτωτο ανάδοχο).
Ο προϋπολογισμός της δεύτερης εργολαβίας ανέρχεται σε 225.601,15€ και αναλύεται
σε 183.415,57€ για εργασίες και 42.185,58€ για Φ.Π.Α. Στον εν λόγω προϋπολογισμό έχει
εφαρμοστεί ποσοστό έκπτωσης 1%, το οποίο είναι η προσφορά της Κ/ξιας ‘’Τριανταφύλλου
Β - Τσιμογιάννης Η.’’ κατά την δημοπρασία του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και το υπόλοιπο ποσό της
χρηματοδότησης ανέρχεται σε 239.050€.
2. Τη συμπληρωματική τεχνική περιγραφή του έργου “Κατασκευή Κεντρικών Πεζοδρόμων”,
η οποία έχει ως εξής:
Το έργο αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης εργολαβίας της οποίας ο Ανάδοχος κηρύχθηκε
έκπτωτος.
Η παρούσα τεχνική περιγραφή είναι συμπληρωματική της τεχνικής περιγραφής του έργου.
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης των κακοτεχνιών και
εργασίες για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.
Εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στην 6712/29-9-2010 Ειδική διαταγή της ∆/νουσας Υπηρεσίας
και στην παρ. 9 του άρθρου 60 του Ν. 3669/2008, οι εργασίες που εκτελέστηκαν
κακότεχνα, διακρίνονται σε εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα και εργασίες
που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα.
Οι ανωτέρω εργασίες αποτυπώθηκαν αναλυτικά κατά την τελική επιμέτρηση για την
εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας.
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Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:
•Επισκευή των φρεατίων παροχής των παρόδιων ιδιοκτησιών σύμφωνα με ότι προβλέπει το
άρθρο 9 του τιμολόγιου μελέτης
•Αποκατάσταση του μεταλλικού σκελετού, που στηρίζει τις γυψοσανίδες, με πύκνωση των
σιδηρών στοιχείων του σκελετού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές στερέωσης της
προμηθεύτριας εταιρίας των τσιμεντοσανίδων
•Αποκατάσταση των τσιμεντοσανίδων έτσι ώστε η κατασκευή να είναι σύμφωνη με τα σχέδια
της μελέτης
•Χρωματισμοί των επιφανειών από σκυρόδεμα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα
αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου μελέτης
•Καθαίρεση των ξύλινων δοκίδων των μεγάλων καθιστικών και κατασκευή εκ νέου
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη και στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου
μελέτης.
•Αποκατάσταση της μαρμάρινης επένδυσης του συντριβανιού και των μαρμάρινων πλακών
στα φρεάτια των βρυσών
•Καθαίρεση και επανακατασκευή της επίστρωσης από κυβόλιθους σε περιοχές που έχουν
αποκολληθεί, όπως αυτές αποτυπώνονται και θα υποδειχθούν στον ανάδοχο επί τόπου του
έργου από την επίβλεψη.
•Αποκατάσταση των επιφανειών από εμφανές σκυρόδεμα, ώστε να επιτευχθεί κατά το
δυνατόν έντεχνο αποτέλεσμα
•Αποκατάσταση των ξύλινων δοκίδων των μικρών καθιστικών
•Αποκατάσταση επιφανειών επίστρωσης από κυβόλιθους, στις οποίες δεν έχουν αποκολληθεί
οι κυβόλιθοι αλλά είναι κακότεχνη η αρμολόγηση
•Αποκατάσταση της επίστρωσης με πλάκες από μαντέμι όπου έχουν αποκολληθεί
•Αποκατάσταση των φρεατίων ομβρίων
•Ολοκλήρωση των φυτοτεχνικών εργασιών και της άρδευσης
•Κατασκευή των γλυπτών και ολοκλήρωση των Η/Μ εργασιών που τα συνοδεύουν
•Κάθε εργασία που απαιτείται για την έντεχνη ολοκλήρωση του αρχικού φυσικού
αντικειμένου της μελέτης
3. Τον προϋπολογισμό της 2ης εργολαβίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 225.601,15 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
4. Τις αποφάσεις ∆ημοτικού Συμβουλίου:
α. 268/2012 περί συνέχισης (ολοκλήρωσης) κατασκευής του έργου “Κατασκευή Κεντρικών
Πεζοδρόμων” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 και
β. 411/2012 περί έγκρισης του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του ανωτέρω
έργου
5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων
Αποφάσισε ομόφωνα
α) Εγκρίνει την εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας της αναδόχου Κ/ξίας «Φ. Φαλιάγκας
– ∆. Κατσιαμπούρας» ως εξής :
Από την τελική επιμέτρηση και τον τακτοποιητικό ΑΠΕ της εκκαθάρισης, προκύπτει ότι οι
εργασίες που εκτελέστηκαν από τον έκπτωτο ανάδοχο είναι (εφαρμόζοντας τις περικοπές για
τις ελαττωματικές εργασίες) :
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εργασίες

194.578,24 €

(ΓΕ & ΟΕ 18%)
αναθεώρηση
άθροισμα

35.024,08 €
8.947,90 €
238.550,23 €

Στον έκπτωτο ανάδοχο επιβάλλονται ποινικές ρήτρες ύψους 26.044,20€ και του
αφαιρείται ποσό 2.383,78 για τις καθαιρέσεις των ελαττωματικών εργασιών (ποσά χωρίς
ΦΠΑ)
(ποσά χωρίς ΦΠΑ)

Στον ανάδοχο έχουν πιστοποιηθεί εργασίες αξίας

258.353,97 €

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι αξίας

238.550,23 €

Η διαφορά που βαρύνει τον ανάδοχο είναι

19.803,74 €

Προστίθεται η αξία των εργασιών καθαίρεσης

2.383,78 €

Άρα το συνολικό ποσό που βαρύνει τον ανάδοχο είναι 48.231,78 € και 59.325,09 € με το
ΦΠΑ
Από το ποσό των 4ου + 5ου λογαριασμού των 112.800 € (ποσό που έχει πιστοποιηθεί αλλά
δεν έχει πληρωθεί στον ανάδοχο), θα γίνει παρακράτηση ύψους 59.325,09 € (ποσό με το
ΦΠΑ) και θα του αποδοθεί το ποσό των 53.474,91 € (με το ΦΠΑ)
β) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό συνέχισης των εργασιών του έργου «Κατασκευή Κεντρικών
πεζοδρόμων» στο ποσό των 225.601,15€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) όπως
συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ∆ήμου Καρδίτσας (συμβατική δαπάνη).
Σημείωση: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι δημοτικοί
σύμβουλοι ∆ημ. Αρχοντής και Γ. Γιοβάνης, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 450/2012
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
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