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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 1η του µήνα Αυγούστου του έτους 2013
και ώρα 10.00 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. 417/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 31/7/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 417
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
20/31-7-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 20537/1-8-2013

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ
Αποδοχή απόφασης ένταξης χρηµατοδότησης, έγκριση επικαιροποιηµένης µελέτης,
καθορισµός του τρόπου δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των δύο
υποέργων του έργου “Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου
Καρδίτσας”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
13:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 19832/26-7-2013 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

14) Βερίλλης ∆οµήνικος

1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

2) Αναστασίου Απόστολος

15) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

3) Αρβανιτάκου Σοφία

16) Ντελής Ιωάννης

3) Κωτούλας Φίλιππος

4) Γούλας Σωτήριος

17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

4) Μπατζιάκας Βασίλειος

5) Ζορµπάς Ιωάννης

18) Μακροστέργιος Αθανάσιος

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

19) Τσίπρας Εµµανουήλ

6) Νασιάκου Αλεξάνδρα

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

20) Αρχοντής ∆ηµήτριος

7) Χλαπάνας Ηλίας

8) Μαρκινός Αθανάσιος

21) Χάρµπας Θωµάς

8) Καρκαλέτση Θεοδώρα

9) Μουζιούρας Νικόλαος

9) Σουφλάκος Βασίλειος

10) Παπαγεωργίου Σταύρος

10) Γιοβάνης Γεώργιος

11) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

11) Παπαδηµητρίου Φώτιος

12) Σούφλα Ουρανία

12) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Τσιούκης Λάµπρος
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 21), 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 µε την υπ'αριθµ. 402/2013 απόφασή του οµόφωνα ενέκρινε τη
συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε αποδοχή απόφασης ένταξης
χρηµατοδότησης, έγκριση επικαιροποιηµένης µελέτης, καθορισµός του τρόπου δηµοπράτησης
και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των δύο υποέργων του έργου “Υπογειοποιηµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της αν. προϊσταµένης του Τµήµατος Προγραµµατισµού Λ. Παρθένη, η οποία
έχει ως εξής:
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 του
Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ αποφασίστηκε η ένταξη της προτεινόµενης από τον ∆ήµο
Καρδίτσας πράξης για την προµήθεια και εγκατάσταση «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» µε προϋπολογισµό 238.620,00 €, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα µε τα έργα των ∆ήµων της χώρας που εντάσσονται και ο
οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταµείου και στο απόσπασµα πρακτικού
της συνεδρίασης µε αριθµό 52 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου.
Εισηγούµαστε:
• Την αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου του θέµατος
•

την έγκριση των µελετών όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί σύµφωνα µε τον τελικά
εγκεκριµένο προϋπολογισµό.
Σηµειώνουµε ότι η πρόταση του ∆ήµου Καρδίτσας προέβλεπε δύο υποέργα συνολικού
προϋπολογισµού 442.800,00 €:
1. «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» που αφορά την προµήθεια 23
κάδων απορριµµάτων και την εγκατάσταση τους σε 11 σηµεία της πόλης,
προϋπολογισµού 339.480,00 €.
Η εγκεκριµένη από το Πράσινο Ταµείο πράξη προβλέπει την προµήθεια 12 κάδων
απορριµµάτων και την εγκατάστασή τους σε 6 σηµεία της πόλης, προϋπολογισµού
169.740,00 €.
2.
«Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» που αφορά
τρεις
γερανούς ανύψωσης υπόγειων κάδων τοποθετηµένους σε απορριµµατοφόρα οχήµατα
προϋπολογισµού 103.320,00 €
Η εγκεκριµένη από το Πράσινο Ταµείο πράξη προβλέπει την προµήθεια και τοποθέτηση
δύο γερανών ανύψωσης υπόγειων κάδων τοποθετηµένους σε δύο απορριµµατοφόρα
οχήµατα προϋπολογισµού 68.880,00 €.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της εγκεκριµένης πράξης είναι 238.620,00 €

•

ως τρόπο δηµοπράτησης:
o

για το υποέργο Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»
προϋπολογισµού 169.740 €., τον ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο
ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή (σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος
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κανονισµός
προµηθειών
Β/185/23.3.1993)
o

•

οργανισµών

τοπικής

αυτοδιοίκησης»

-ΦΕΚ

για το υποέργο ΙΙ «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»
προϋπολογισµού 68.880 €, τον πρόχειρο διαγωνισµό µε την συµφερότερη
προσφορά (σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» -ΦΕΚ Β/185/23.3.1993)

την έγκριση του πρακτικού
20368/31.7.2013 :

εκλογής

της

επιτροπής

παραλαβής

µε

αρ.

πρωτ.

Μετά από κλήρωση προέκυψαν δύο επιτροπές παραλαβής, οι οποίες αποτελούνται από
τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου Καρδίτσας:
α. για το υποέργο Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»:
1. Παρθένη Λαµπρινή ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών µε αναπληρώτρια την Κόφφα Μαρία
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2. Βασίλογλου Βασίλης ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών µε αναπληρωτή τον ∆ηµητρίου
Σταύρο ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
3. Τσεκούρας Παναγιώτης ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών µε αναπληρωτή τον Μυλωνά
Θεόδωρο ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
β. για το υποέργο ΙΙ : «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»
1. Γιαννουλάκη Γεωργία ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών µε αναπληρώτρια την Σφέϊκου
Ιωάννα ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2. Τσιλίκας Χαράλαµπος ΠΕ Ηλ/γων-Μηχ/γων Μηχανικών µε αναπληρώτρια την
∆ηµητρακοπούλου Μαρία ΠΕ Ηλ/γων-Μηχ/γων Μηχανικών
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών µε αναπληρώτρια την Βαγενά Ελένη
ΤΕ Μηχανικών- ∆οµικών Έργων
2. Την αριθµ. 202/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί παραλαβής της µελέτης και
του τεύχους διακήρυξης, τού καθορισµού του τρόπου δηµοπράτησης και 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”
3. Το σχετικό απόσπασµα της υπ'αριθ. 52 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Πράσινου Ταµείου, στο οποίο περιλαµβάνεται πίνακας µε τα εντασσόµενα έργα των ∆ήµων
της χώρας
αποφάσισε οµόφωνα

1. Την αποδοχή απόφασης ένταξης της προτεινόµενης από τον ∆ήµο Καρδίτσας πράξης για
την προµήθεια και εγκατάσταση «Υπογειοποιηµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» µε προϋπολογισµό 238.620,00 €, στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 του Πράσινου Ταµείου
του ΥΠΕΚΑ

2. Την παραλαβή των επικαιροποιηµένων µελετών για τα δύο υποέργα της πράξης,
συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού 238.620,00 €, ήτοι:
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α. «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» που αφορά την προµήθεια 12
κάδων απορριµµάτων και την εγκατάσταση τους σε 6 σηµεία της πόλης,
προϋπολογισµού 169.740,00 €.
β. «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» που αφορά δύο γερανούς
ανύψωσης υπόγειων κάδων τοποθετηµένους σε δύο απορριµµατοφόρα οχήµατα
προϋπολογισµού 68.880,00 €
Το έργο είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους
2013 µε Κ.Α 30-7135.0005 µε τίτλο: «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» Υποέργο Ι: «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων
κάδων» από το Πράσινο Ταµείο (ΥΠΕΚΑ) και Κ.Α 30-7135.0006 µε τίτλο:
«Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» Υποέργο ΙΙ:
«Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» από το Πράσινο Ταµείο (ΥΠΕΚΑ)
3. Τον καθορισµό του τρόπου δηµοπράτησης για τα δύο υποέργα ως εξής:
o

για το υποέργο Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»
προϋπολογισµού 169.740 €., τον ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο
ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή (σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος
κανονισµός
προµηθειών
οργανισµών
τοπικής
αυτοδιοίκησης»
-ΦΕΚ
Β/185/23.3.1993)

o

για το υποέργο ΙΙ «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»
προϋπολογισµού 68.880 €, τον πρόχειρο διαγωνισµό µε την συµφερότερη
προσφορά (σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» -ΦΕΚ Β/185/23.3.1993)

4. Την έγκριση του από 31-7-2013 πρακτικού εκλογής των επιτροπών παραλαβής και τη
συγκρότησή τους ως εξής:
α. για το υποέργο Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»:
1. Παρθένη Λαµπρινή ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών µε αναπληρώτρια την Κόφφα Μαρία ΠΕ3
Πολιτικών Μηχανικών
2. Βασίλογλου Βασίλειος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών µε αναπληρωτή τον ∆ηµητρίου Σταύρο
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
3. Τσεκούρας Παναγιώτης ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών µε αναπληρωτή τον Μυλωνά
Θεόδωρο ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
β. για το υποέργο ΙΙ : «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»
1. Γιαννουλάκη Γεωργία ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών µε αναπληρώτρια την Σφέϊκου Ιωάννα
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2. Τσιλίκας Χαράλαµπος ΠΕ Ηλ/γων - Μηχ/γων Μηχανικών µε αναπληρώτρια την
∆ηµητρακοπούλου Μαρία ΠΕ Ηλ/γων - Μηχ/γων Μηχανικών
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών µε αναπληρώτρια την Βαγενά Ελένη ΤΕ
Μηχανικών- ∆οµικών Έργων
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο δηµοτικός
σύµβουλος ∆ηµ. Αρχοντής, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 417/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

