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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2014
και ώρα 9.00 π.µ, 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’ αριθµ. 29/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 27/1/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
2/27-1-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθµ. Πρωτ. 2290/29-1-2014

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Χορήγηση
παράτασης
προθεσµίας
περαίωσης
του
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ”.

έργου

“ΚΛΕΙΣΤΟ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 1716/23-1-2014 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

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Μουζιούρας Νικόλαος

2) Αναστασίου Απόστολος

17) Σούφλα Ουρανία

2) Καρκαλέτση Θεοδώρα

3) Αρβανιτάκου Σοφία

18) Τσιούκης Λάµπρος

3) Ντελής Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

19) Χλαπάνας Ηλίας

4) Γιοβάνης Γεώργιος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

20) Βερίλλης ∆οµήνικος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

21) Γεννάδιος Ιωάννης

7) Καραγιάννης Νικόλαος

22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

23) Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

24) Τσίπρας Εµµανουήλ

10) Κωτούλας Φίλιππος

25) Μακροστέργιος Αθανάσιος

11) Μαρκινός Αθανάσιος

26) Παπαδηµητρίου Φώτιος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

27) Αρχοντής ∆ηµήτριος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα

29) Χάρµπας Θωµάς

15) Παπαγεωργίου Σταύρος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 29), 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 χορήγηση παράτασης προθεσµίας
περαίωσης
του
έργου
“ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ
ΒΑΡΕΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ” και αφού έλαβε υπόψη:
1.Το αριθµ. πρωτ. 1065/22-1-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Καρδίτσας το οποίο έχει ως εξής:
“Σας αποστέλλουµε το υπ' αριθµ. 1065/15-1-2014 έγγραφο του αναδόχου του έργου
“ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ” και εισηγούµαστε τα
εξής:
Το βασικό θέµα που τίθεται στο ανωτέρω έγγραφο του αναδόχου είναι η χορήγηση
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου. Για το θέµα αυτό έχουµε υποβάλλει την
υπ΄αριθµ. 1641/22-1-2014 εισήγησή µας, για να δροµολογηθεί η λήψη της σχετικής
απόφασης από το ∆.Σ Καρδίτσας.
Τα υπόλοιπα τεχνικής φύσεως ζητήµατα που τίθενται θα αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του Ν.3669/2008.
Ως εκ τούτου τα αιτήµατα όπως διατυπώνονται είναι άνευ αντικειµένου καθ΄όσον έχουν
δροµολογηθεί.”
2.Το αριθµ.1065/15-1-2014 έγγραφο του αναδόχου του έργου “ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ”
3.Την εισήγηση του ∆/ντή της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας κ.
Ελευθερίου Βάϊου και των επιβλεπόντων η οποία έχει ως εξής:
“1) Ιστορικό του έργου:
Η έγκριση των όρων ∆ιακήρυξης του έργου έγινε µε την αριθµ. 498/2003 απόφαση
της ∆.Ε. µε συνολικό προϋπολογισµό 7.461.016,95€ πλέον Φ.Π.Α που επικυρώθηκε µε
την υπ’ αρ. 291/14-1-2004 απόφαση της ∆.Τ.Α. & ∆/νση Καρδίτσας
Η άδεια ∆ηµοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 117 -Περιφέρεια Θεσσαλίας δόθηκε στις
1/3/2004 µε αριθ. Πρωτ. 169 της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Η δηµοπράτηση του έργου έγινε στις 17-11-2004 και η έγκριση του πρακτικού του
∆ιαγωνισµού έγινε µε την υπ. αριθ. 494/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, που
επικυρώθηκε µε την υπ’ αρ. 10834/19-9-2007 απόφαση της ∆.Τ.Α. & ∆/νση Καρδίτσας .
Το έργο «Κλειστό Γυµναστήριο Καρδίτσας – Αίθουσα Βαρέων Αθληµάτων» ανατέθηκε
στην κοινοπραξία «Κ/Ξ.Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ Α.Ε.» µε υπογραφή
του συµφωνητικού στις 5-2-2008, αρ. πρωτ. 696/2008, ανερχόµενο στο πόσο των
7.417.191,80 € πλέον Φ.Π.Α και η συνολική προθεσµία περαίωσης των εργασιών, µε βάση
την σύµβαση, είναι εξακόσιες ηµέρες (600), ήτοι ηµεροµηνία λήξης των εργασιών στις
27 Σεπτεµβρίου 2009.
Με την µε αριθµό 411/2009 απόφαση του ∆.Σ. Καρδίτσας που εγκρίθηκε µε την µε
αριθµό 11725/2009 απόφαση της Γενικής ∆/νσης Περιφέρειας, δόθηκε παράταση 235
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ηµερών και σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, η ηµεροµηνία περαίωσης του έργου
µετατέθηκε στις 21 Μαΐου 2010.
Με την µε αριθµό 246/2010 απόφαση του ∆.Σ. Καρδίτσας που εγκρίθηκε µε τη την µε
αριθµό 7253/113938/28-7-2010 απόφαση της Γενικής ∆/νσης Περιφέρειας, δόθηκε
παράταση 172 ηµερών και σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, η ηµεροµηνία περαίωσης
του έργου µετατέθηκε στις 9 Νοεµβρίου 2010.
Με την µε αριθµό 285/2010 απόφαση του ∆.Σ. Καρδίτσας που εγκρίθηκε µε την µε
αριθµό 9063/146697/28-9-2010 απόφαση της Γενικής ∆/νσης Περιφέρειας, εγκρίθηκε η
υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καρδίτσας και της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού.
Ο ανάδοχος µε το υπ΄ αριθµ. 902/7-2-2011 έγγραφό του, υπέβαλλε Ειδική ∆ήλωση
διακοπής εργασιών, η οποία έγινε δεκτή µε την υπ΄αριθµ. 103/2011 απόφαση του ∆.Σ.
Καρδίτσας
Με την µε αριθµό 104/2011 απόφαση του ∆.Σ. Καρδίτσας χορηγήθηκε παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 508 ηµέρες και έτσι η προθεσµία περαίωσης του
έργου µετατέθηκε από 9-11-2010 στις 31-3-2012
Με την υπ΄αριθµ. 5690/∆Ε-7012,6935 απόφαση του υπουργού ανάπτυξης και
ανταγωνιστικότητας εγκρίνεται η ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)
2013 στη ΣΑΕΠ117 του έν λόγω έργου.
Με το υπ΄αριθµ. 34745/27-12-2013 έγγραφο της ∆/νουσας Υπηρεσίας δόθηκε εντολή
για επανέναρξη των εργασιών
Με το υπ΄αριθµ. 1065/15-1-2013 έγγραφο του, ο ανάδοχος υπέβαλλε αντιρρήσεις επί
της ανωτέρω εντολής περί έναρξης εργασιών.
2) Αίτηµα Αναδόχου
Ο Ανάδοχος, µε την υπ΄αριθµ. Πρωτ. 125 (γραφείο ∆ηµάρχου)/27-6-2013 αίτηση του,
ζητά παράταση 508 ηµερολογιακών ηµερών, δηλαδή έως 20-1-2015 υπό την
προϋπόθεση της εξασφάλισης της χρηµατοδότησης µέχρι 31-8-2013.
3) Εισήγηση των επιβλεπόντων
Με την υπ΄αριθµ. 104/2011 απόφαση του ∆.Σ. Καρδίτσας χορηγήθηκε παράταση
προθεσµίας 508 ηµερών, από 10-11-2010 έως 31-3-2012.
Στις 7-2-2011 ο ανάδοχος διέκοψε τις εργασίες µε την υπ΄αριθµ. 902/7-2-2011 Ειδική
∆ήλωση διακοπής εργασιών.
Ο χρόνος που µεσολάβησε από την ηµεροµηνία διακοπής εργασιών (7-2-2011) έως την
ηµεροµηνία περαίωσης (31-3-2012) και ενώ συνεχιζόταν νόµιµα η διακοπή εργασιών,
είναι 419 ηµέρες.
Για το χρονικό διάστηµα αυτό των 419 ηµερών, εισηγούµαστε να χορηγηθεί νέα
παράταση προθεσµίας αρχοµένης από την ηµεροµηνία εντολής έναρξης εργασιών.”
4. Την υπ΄αριθµ. 103/2011 Απόφαση του ∆.Σ. Καρδίτσας περί αποδοχής της Ειδικής
∆ήλωσης διακοπής εργασιών του Αναδόχου
5. Την πρόταση της κ. Προέδρου για χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του
παραπάνω έργου, σύµφωνα µε την πρόταση της υπηρεσίας.
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6. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε οµόφωνα
1. Εγκρίνει την χορήγηση νέας παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου “ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ” 419 ηµερών (ο χρόνος που
µεσολάβησε από την ηµεροµηνία διακοπής εργασιών (7-2-2011) έως την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας (31-3-2012) και ενώ συνεχιζόταν νόµιµα η διακοπή εργασιών, είναι 419
ηµέρες), αρχόµενης από την ηµεροµηνία εντολής έναρξης εργασιών ήτοι 27-12-2013 έως
την 19-2-2015.
2. ∆ίνει εντολή στη ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία να δροµολογήσει τις ενέργειες για την
επανέναρξη των εργασιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ. Βερίλλης, Παπαγεωργίου, Σουφλάκος, Τσαντήλας, Μπατζιάκας και Αρχοντής
λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 29/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

