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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου 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 239/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16/5/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 239
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
14/16-5-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου “Παρεµβάσεις για τη
βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας” και την υποβολή πρότασης
ένταξης του έργου στα πλαίσια της υπ' αριθµ. 16 ανοιχτής πρόσκλησης του Ε.Π.
Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος 2007- 2013 µε ενδιάµεσο φορέα ∆ιαχείρισης την
ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.11160/10-5-2013 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

18) Τσιούκης Λάµπρος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

19) Βερίλλης ∆οµήνικος

2) Χλαπάνας Ηλίας

3) Γούλας Σωτήριος

20) Γεννάδιος Ιωάννης

3) Καρκαλέτση Θεοδώρα

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

4) Ντελής Ιωάννης

5) Ζορµπάς Ιωάννης

22) Γιοβάνης Γεώργιος

5) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23) Μακροστέργιος Αθανάσιος

6) Τέγος Χρήστος

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

24) Τσίπρας Εµµανουήλ

7) Αρχοντής ∆ηµήτριος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

25) Τσαντήλας Βασίλειος

9) Κωτούλας Φίλιππος

26) Χάρµπας Θωµάς

10) Μαρκινός Αθανάσιος
11) Μουζιούρας Νικόλαος
12) Μπατζιάκας Βασίλειος
13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

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

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 26), 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 παραλαβή της
µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου “Παρεµβάσεις για τη βελτίωση της
κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας” και την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στα
πλαίσια της υπ' αριθµ. 16 ανοιχτής πρόσκλησης του Ε.Π. Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος
2007- 2013 µε ενδιάµεσο φορέα ∆ιαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Καρδίτσας και η οποία έχει ως εξής:
“Αυτή η µελέτη συντάχθηκε µετά από προφορική εντολή του κ. ∆ηµάρχου & αφορά
παρεµβάσεις σε ∆ηµοτικούς δρόµους µέσα στην πόλη του ∆. Καρδίτσας µε σκοπό την
ανακατασκευή αυτών καθώς και πλήρη οδοποιία σε περιοχές επέκτασης της πόλης.
Συγκεκριµένα :
Α. Σε συνολικό µήκος δρόµων περί των 5,0χλµ προβλέπεται να γίνουν οι εξής
εργασίες:
α. Απόξεση υπάρχοντος φθαρµένου ασφαλτικού τάπητα µε χρήση φρέζας (φρεζάρισµα)
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00.
β. Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0.
γ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m, µε χρήση κοινής
ασφάλτου.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα γίνουν στους παρακάτω δρόµους:
1. Στην οδό Κιλκίς, από την οδό Καραµανλή έως την οδό Μπιζανίου - 70,00 µ.
2. Στην οδό Καραϊσκάκη, από την οδό Θεσσαλιώτιδος έως την οδό ∆ραγατσανίου260,00µ.
3. Στην οδό Θετταλών, από την οδό Γαρδικίου έως την οδό Τιτανίου – 320,00µ.
4. Στην οδό Σταµούλη, από την οδό Ιεζεκιήλ έως την οδό Καποδιστρίου - 170,00 µ.
5. Στην οδό Μπαϊρακτάρη, από την οδό Καποδιστρίου έως την οδό Καραγιαννοπούλου 480,00 µ.
6. Στην οδό Γιαννιτσών, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Καραϊσκάκη 450,00µ.
7. Στην οδό Μετεώρων, από την οδό Φαναρίου έως την οδό ∆ωδεκανήσου - 400,00 µ.
8. Στην οδό Μαυροµιχάλη, από την οδό Φαναρίου έως την οδό Ν. Τεµπονέρα – 1.000,00
µ.
9. Στην οδό Λεωνίδου, από την οδό Μαυροµιχάλη έως την οδό Τρικάλων - 500,00 µ.

10.Στην οδό Αγίου Νικολάου, από την οδό Τρικάλων έως την οδό Παναγίας Πελεκητής 535,00 µ.
11.Στην οδό ∆ωδεκανήσου, από την οδό Τρικάλων έως την οδό Ακαδηµίας - 140,00 µ.
12.Στην οδό Αλαµανή, από την οδό Πατρ. Γρηγορίου -2ο ∆ηµ. Σχ. έως την οδό
Μακρυγιάννη - 220,00 µ.
13.Στην οδό Ιεζεκιήλ, από την οδό Τρικάλων έως την οδό Ακαδηµίας - 220,00 µ.

Β. Σε συνολικό µήκος δρόµων περί του 1,70χλµ προβλέπεται να γίνουν τα εξής :
α. Αναµόχλευση, διάστρωση και συµπύκνωση υφιστάµενων στρώσεων οδοστρωσίας από
θραυστά αδρανή.
β. Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0.
γ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m, µε χρήση κοινής
ασφάλτου.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα γίνουν στους παρακάτω δρόµους:
1. Στις οδούς ∆ίου & Βεργίνας, από την οδό Ζαφειροπούλου έως την οδό Μυκηνών και
¨Ανώνυµη¨ - 120,00 µ.
2. Στην οδό Ταµασίου, από την οδό Κιλκίς έως την οδό Βαλταδώρου - 335,00 µ.
3. Στην οδό ¨Ανώνυµη¨ (Σχολεία), από το Ο.Τ. 1018 έως το Ο.Τ. 1019 - 95,00 µ.
4. Στην οδό ¨Ανώνυµη¨ (πίσω από το LIDL), από την οδό Γιαννούλη-Ο.Τ.1005-1006 έως
την οδό ¨Ανώνυµη¨ - Ο.Τ.1007 - 130,00 µ.
5. Στην οδό ¨Ανώνυµη¨ (7ο Γυµνάσιο), από την πάροδο Μυρίνας έως την οδό ¨Ανώνυµη¨ 200,00 µ.
6. Στην οδό ¨Ανώνυµη¨ (7ο Γυµνάσιο), από την οδό Μυρίνας έως το Γήπεδο Καµινάδων 210,00 µ.
7. Στην οδό Πύρρου, από την οδό Αν. Γορδίου έως την οδό Φιλελλήνων - 70,00 µ.
8. Στην οδό Σολοµώντα Σολωµού, από την οδό Παλάσκα έως την οδό Αποστ. Αλεξανδρή 155,00 µ.
9. Στην οδό Ηρωδίωνα, από την οδό Παπαποστόλου έως την οδό Ν. Σκαλκώτα - 120,00 µ.
10.Στην οδό ¨Ανώνυµη¨ (πίσω από το νοσοκοµείο Καρδίτσας), από το Ο.Τ. 967 έως το Ο.Τ.
968 – 60,00 µ.
11.Στην οδό ¨Ανώνυµη¨, από την οδό Π. Μελά έως την οδό Παπαδιαµάντη - 125,00 µ.
Γ. Σε συνολικό µήκος δρόµων περί του 1,80χλµ προβλέπεται να γίνουν τα εξής :
α. Εκσκαφή χαλαρών εδαφών µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
β. Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια
θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου κατηγορίας Ε4.
γ. Κατασκευή επιχώµατος οδού, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00.
δ. Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25,
διατοµής πλάτους 0,15 µ. και ύψους 0,25-0,30 µ.
ε. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 µ. από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
στ. Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0.
ζ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m, µε χρήση κοινής
ασφάλτου.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα γίνουν στους παρακάτω δρόµους:
1. Στην οδό Ηροδότου (Άγιος Παντελεήµονας), από το Ο.Τ. 1087 έως το Ο.Τ. 1085400,00µ.

2. Στην οδό Καισαρείας (Άγιος Παντελεήµονας), από το Ο.Τ. 1096 έως το Ο.Τ. 109790,00µ.
3. Στην οδό ¨Ανώνυµη¨ (Άγιος Παντελεήµονας), από την οδό Πελαγονίας έως την οδό
Αγίου Παντελεήµονα - 220,00 µ.
4. Στην οδό ¨Ανώνυµη¨ (πίσω από τα ΚΤΕΛ), από την οδό Γιαννούλη-Ο.Τ.1004 έως την
οδό Ν. Βέη-Ο.Τ.1003 - 100,00 µ.
5. Στην οδό Παλάσκα, από την οδό Αγγείων έως την οδό Αγίου Νικολάου - 170,00 µ.
6. Στην οδό ¨Ανώνυµη¨ (Γήπεδο Ταυρωπού), από την οδό Ανδρ. Μανώλη έως την οδό
Παπαρρηγοπούλου - 140,00 µ.
7. Στην οδό ¨Ανώνυµη¨ (Γήπεδο Ταυρωπού), από το Γήπεδο Ταυρωπού έως την οδό
Τρικάλων - 125,00 µ.
8. Στην οδό Ντίνου Κανιούρα, από το Γήπεδο Ταυρωπού έρα έως την οδό
Παπαρρηγοπούλου -95,00µ.
9. Στην οδό Νίκου Σκαλκώτα, από τα Ο.Τ. 765-766 έως τα Ο.Τ. 763-764 - 285,00 µ.
10.Στην οδό Μαραθώνος, από την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την οδό Ακαδηµίας - 60,00 µ.
11.Την οδό ¨Ανώνυµη¨ (Κυκλοφοριακό Πάρκο), από τα Ο.Τ. 900-901 έως την οδό
Βαλταδώρου-Ο.Τ. 903 - 80,00 µ.
∆. Ακόµη προβλέπεται :
• Προµήθεια και τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων µικρού µεγέθους.
• Καθαίρεση πλακοστρώσεων όπου απαιτείται, φορτοεκφόρτωση των υλικών και
αποµάκρυνση αυτών.
• Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων µε τσιµεντόπλακες.
Οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον
τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.285.000,00 €
και αναλύεται ως εξής:
Εργασίες
1.044.715,45 €
ΦΠΑ 23%
240.284,55 €”

2.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της παραλαβής της µελέτης και
των τευχών δηµοπράτησης του έργου “Παρεµβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην
πόλη της Καρδίτσας” ψήφισαν όλοι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι πλην των κ.κ. Τσαντήλα
και Χάρµπα οι οποίοι έδωσαν αρνητική ψήφο.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
1.Την παραλαβή της µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “Παρεµβάσεις για τη
βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας”, συνολικού προϋπολογισµού
1.285.000.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.
2.Την εκτέλεση του έργου “Παρεµβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της
Καρδίτσας” µε προϋπολογισµό 1.285.000,00 € µε τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού.
3.Την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου “Παρεµβάσεις για την βελτίωση της
κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας” µε προϋπολογισµό 1.285.000,00 € στα πλαίσια της
υπ' αριθµ. 16 ανοιχτής πρόσκλησης του Ε.Π. Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος 2007- 2013 µε
ενδιάµεσο φορέα ∆ιαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Μειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τσαντήλας και Χάρµπας.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 239/2013
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

