ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους
2013 και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(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.
35/2013 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 21/2/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
5/21-2-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιϊα και
ασφαλτόστρωση Τοπικών ∆ιαµερισµάτων ∆ήµου Καρδίτσας”.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και
ώρα 8:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 4266/15-2-2013 έγγραφη
πρόσκληση του Αντιπροέδρου 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

15) Σούφλα Ουρανία

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Χλαπάνας Ηλίας

2) Μουζιούρας Νικόλαος

3) Γούλας Σωτήριος

17) Βερίλλης ∆οµήνικος

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

18) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Τσιούκης Λάµπρος

5) Ζορµπάς Ιωάννης

19) Ντελής Ιωάννης

5) Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Καραγιάννης Νικόλαος

20) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

6) Σουφλάκος Βασίλειος

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

21) Τέγος Χρήστος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

22) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Κωτούλας Φίλιππος

23) Μακροστέργιος Αθανάσιος

10) Μαρκινός Αθανάσιος

24) Τσίπρας Εµµανουήλ

11) Μπατζιάκας Βασίλειος

25) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος

26) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Παπαγεωργίου Σταύρος

27) Χάρµπας Θωµάς

14) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 27), 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
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιΐα και ασφαλτόστρωση Τοπικών
∆ιαµερισµάτων ∆ήµου Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του ∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Ελευθερίου Βάϊου η
οποία έχει ως εξής:
“Α' ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΓΕΝΙΚΑ
1.Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από πιστώσεις που προέρχονται από έσοδα του ∆ήµου
προϋπολογισµού 400.000,00 € µε ΦΠΑ.
2.Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 29-06-2010 µε το σύστηµα προσφοράς µε επί µέρους
ποσοστά έκπτωσης και η πλέον συµφέρουσα προσφορά έγινε από την εργοληπτική εταιρεία
Κατσιάβας Χρ.& ΣΙΑ Ο.Ε. µε µέση έκπτωση 67,12%.
3.Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ' αρ. 624/2010, απόφαση της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας.
4.Το εργολαβικό συµφωνητικό ποσού 144.581,33 € µε ΦΠΑ υπογράφτηκε την 22-092010 µε συµβατική προθεσµία περαίωσης την 22-09-2011.
5.Με την αρ. 208/7-6-2011 εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 144.581,33 €
µε ΦΠΑ. και µε την αρ. 63/23-2-2012 εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης
150.414,57 € µε Φ.Π.Α
6.Το έργο τελείωσε εµπρόθεσµα στις 3-8-2011 όπως προκύπτει από την αντίστοιχη
βεβαίωση περαίωσης του ∆ιευθυντού Έργων και Μελετών, (συµβατική προθεσµία περαίωσης
22-09-2011).
7.Η συνολική δαπάνη εργασιών ανήλθε στο ποσό των 144.581,33 €.
Ο χρόνος εγγυήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 23 της ΕΣΥ ήταν δέκα πέντε (15) µήνες από την
ηµεροµηνία περατώσεως και έληξε την 3.11.2012.
Το έργο παραλήφθηκε προσωρινά και οριστικά στις 21/11/2012 από την συσταθείσα
επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών µε την υπ' αριθµ.
23089/140033 απόφαση της ΓΓ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας
και συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο.
Κατόπιν τούτων εισηγούµαστε την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου µε
τίτλο “Οδοποιϊα και Ασφαλτόστρωση Τοπικών ∆ιαµερισµάτων ∆ήµου Καρδίτσας.”
2.Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιϊα και Ασφαλτόστρωση Τοπικών
∆ιαµερισµάτων ∆ήµου Καρδίτσας” συνολικού προϋπολογισµού 144.581,33 €.
3.Τα άρθρα 73, 74, 75 του Ν. 3669/2008 περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων.
4.Την πρόταση του κ. Προέδρου για έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
παραπάνω έργου.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε οµόφωνα
Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιϊα και
Ασφαλτόστρωση Τοπικών ∆ιαµερισµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» του οποίου η τελική
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 150.414,57 € µε ΦΠΑ και µε ανάδοχο την εργοληπτική
εταιρεία Κατσιάβας Χρ. & ΣΙΑ Ο.Ε. όπως συντάχθηκε και υπογράφεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ Αρχοντής, Τσαντήλας και Γιοβάνης, λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 35/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

