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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 17η του µήνα Απριλίου 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. 202/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16/4/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 202
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
11/16-4-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 9689/18-04-2013

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Παραλαβή της µελέτης και του τεύχους διακήρυξης, τον καθορισµό του τρόπου
δηµοπράτησης υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα “Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015” στο πλαίσιο της υπ΄αριθµ. 20/2013 πρόσκλησης του
Πράσινου Ταµείου της πράξης “Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
7:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9104/12-4-2013 έγγραφη
πρόσκληση της 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

19) Χλαπάνας Ηλίας

1) Μουζιούρας Νικόλαος

2) Αναστασίου Απόστολος

20) Βερίλλης ∆οµήνικος

2) Καρκαλέτση Θεοδώρα

3) Αρβανιτάκου Σοφία

21) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

22) Ντελής Ιωάννης

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

23) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

24) Σουφλάκος Βασίλειος

7) Καραγιάννης Νικόλαος

25) Τέγος Χρήστος

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

26) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

27) Μακροστέργιος Αθανάσιος

10) Κωτούλας Φίλιππος

28) Τσίπρας Εµµανουήλ

11) Μαρκινός Αθανάσιος

29) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

30) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

31) Χάρµπας Θωµάς

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα
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15) Παπαγεωργίου Σταύρος
16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
17) Σούφλα Ουρανία
18) Τσιούκης Λάµπρος

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 µετά από συζήτηση σχετικά µε παραλαβή της µελέτης και του
τεύχους διακήρυξης, τον καθορισµό του τρόπου δηµοπράτησης υποβολή Τεχνικού
∆ελτίου στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015” στο
πλαίσιο της υπ΄αριθµ. 20/2013 πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου της πράξης
“Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας” και αφού
έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση της υπαλλήλου της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Πληροφ/κής & ∆ιαφ/ας του
∆ήµου Καρδίτσας κ. Παρθένη Λαµπρινή, η οποία έχει ως εξής:
Προκειµένου να αναβαθµιστούν οι συνθήκες διαχείρισης των οικιακών απορριµµάτων & των
ανακυκλώσιµων υλικών στη ∆ηµοτική Ενότητα Καρδίτσας κυρίως σε πολυσύχναστα σηµεία
µε έντονη εµπορική δραστηριότητα (πεζοδροµηµένα τµήµατα οδών, πλατείες κλπ) και σε
σηµεία που χρήζουν αρχιτεκτονική και αισθητική αναβάθµιση/ανάπλαση του περιβάλλοντα
χώρου, ο ∆ήµος Καρδίτσας επιθυµεί να προβεί στην προµήθεια & εγκατάσταση ενός
συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων αποτελούµενο από «νησίδες» υπόγειων
κάδων.
Η προµήθεια & εγκατάσταση τέτοιου συστήµατος εντάσσεται στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα
«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 που προκήρυξε (κωδ.
Πρόσκλησης 20/13, µε Α.Π.886 της 1-4-13) το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠ∆∆ για τον Άξονα
Προτεραιότητας 3. “Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος” και για το Μέτρο
3.3 “∆ιαχείριση αστικών απορριµµάτων και ανακύκλωση” το οποίο προβλέπει την
“προώθηση της ανακύκλωσης απορριµµάτων” και την “υπογειοποίηση κάδων οικιακών
απορριµµάτων”.
Τα σηµεία που προτείνεται να τοποθετηθούν οι υπόγειοι κάδοι σε συστοιχίες των 2 ή 3
τεµαχίων είναι :
Ποσότητ
α
α/α
Θέση
(Τεµαχια
)
1
Υψηλάντου και Κουµουνδούρου (είσοδος κεντρικής πλατείας)
2
2
Υψηλάντου και Χατζηµήτρου (είσοδος κεντρικού πεζοδρόµου)
2
3
Υψηλάντου και Σµύρνης (είσοδος κεντρικού πεζοδρόµου)
2
4
Πλατεία Παυσίλυπου - οδός Υψηλάντου (πίσω από το άγαλµα)
2
5
Είσοδος πάρκου Παυσιλύπου – οδός Καποδιστρίου
2
6
Αγίου Κωνσταντίνου και Σταµούλη (Άγιος Κωνσταντίνος)
3
Ιεζεκιήλ και Χαρίτου (απέναντι από την είσοδο της κεντρικής
7
2
πλατείας)
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8
9
10
11

Οδός
Οδός
Οδός
Οδός

Ανδρέα Παπανδρέου (∆ηµαρχείο)
Πλαστήρα (πλατεία ∆ηµοτικής Αγοράς)
Μεγάλου Αλεξάνδρου (πλατεία ∆ηµοτικής Αγοράς)
Τζέλλα και Κοραή (γωνία)

2
2
2
2

Για τα ανωτέρω σηµεία έχει ήδη προηγηθεί µια έρευνα για την διασφάλιση της µη ύπαρξης
υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω.
Επιπροσθέτως για την αποκοµιδή τους θα απαιτηθεί η προµήθεια τριών (3) υδραυλικών
περιστροφικών γερανών οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε τρία από τα απορριµµατοφόρα
οχήµατα του ∆ήµου (εκ των οποίων δύο για την αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων και ένα
για τα ανακυκλώσιµα υλικά).
Εκτιµούµενο κόστος πράξης
Με βάση έρευνα αγοράς, το κόστος υλοποίησης για την προµήθεια και εγκατάσταση του ως
άνω περιγραφόµενου συστήµατος υπόγειων κάδων διαµορφώνεται ως εξής :
Περιγραφή
Υπο-έργο 1: Προµήθεια και εγκατάσταση
υπόγειων κάδων
Υπο-έργο 2: Προµήθεια και τοποθέτηση
υδραυλικών γερανών
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ποσότητα

Τιµή
µονάδας

23 τεµ.

€12.000,00

€276.000,00

3 τεµ.

€28.000,00

€84.000,00

Αξία

€360.000,00
€82.800,00
€442.800,00

Υλοποίηση
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί:
- κατόπιν διεξαγωγής δηµόσιου διεθνή ανοικτού διαγωνισµού µε τη χαµηλότερη τιµή
(σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης» -ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) για την ανάδειξη του αναδόχου που θα
προµηθεύσει & εγκαταστήσει τους υπόγειους κάδους (Υπο-έργο 1: Προµήθεια και
εγκατάσταση υπόγειων κάδων) προϋπολογισµού 276.000 € πλέον ΦΠΑ.
- κατόπιν διεξαγωγής δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε τη συµφερότερη προσφορά
(σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης» -ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) για την ανάδειξη του αναδόχου που θα
προµηθεύσει/τοποθετήσει τους τρεις περιστροφικούς υδραυλικούς γερανούς στα
απορριµµατοφόρα του ∆ήµου (Υπο-έργο 2: Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών
γερανών) προϋπολογισµού 84.000 € πλέον ΦΠΑ.
Η επιτροπή παραλαβής του υποέργου θα καθοριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
έγκριση της πράξης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε:
•

την έγκριση
της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης της πράξης
«Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας»

•

τον καθορισµό του τρόπου δηµοπράτησης όπως περιγράφεται ανωτέρω
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•

την υποβολή του συνηµµένου Τεχνικού ∆ελτίου

2. Τις τοποθετήσεις, απόψεις, των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε οµόφωνα
1. Την παραλαβή της υπ΄αριθµ. 2/2013 µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης της
πράξης «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας»
προϋπολογισµού 442.800,00 € της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Πληροφ/κής & ∆ιαφ/ας του
∆ήµου Καρδίτσας
2. Τον καθορισµό του τρόπου δηµοπράτησης:
Α) Κατόπιν διεξαγωγής δηµόσιου διεθνή ανοικτού διαγωνισµού µε τη χαµηλότερη τιµή
(σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης» -ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) για την ανάδειξη του αναδόχου που θα
προµηθεύσει & εγκαταστήσει τους υπόγειους κάδους (Υπο-έργο 1: Προµήθεια και
εγκατάσταση υπόγειων κάδων) προϋπολογισµού 276.000 € πλέον ΦΠΑ.
Β) Κατόπιν διεξαγωγής δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε τη πλέον συµφέρουσα
προσφορά (σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης» -ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) για την ανάδειξη του αναδόχου που θα
προµηθεύσει/τοποθετήσει τους τρεις περιστροφικούς υδραυλικούς γερανούς στα
απορριµµατοφόρα του ∆ήµου (Υπο-έργο 2: Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών
γερανών) προϋπολογισµού 84.000 € πλέον ΦΠΑ.
3.Την υποβολή του Τεχνικού ∆ελτίου στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 που προκήρυξε (κωδ. Πρόσκλησης 20/13,
µε Α.Π.886 της 1-4-13) το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠ∆∆ για τον Άξονα Προτεραιότητας 3.
“Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος” και για το Μέτρο 3.3 “∆ιαχείριση
αστικών απορριµµάτων και ανακύκλωση”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ. Αρχοντής , Ντελής και Σουφλάκος λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 202/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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