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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου του έτους 2014
και ώρα 10.00 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. 167/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 27/3/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 167
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
6/27-3-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 10186/15-4-2014

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
∆ιόρθωση της υπ'αριθµ. 98/2014 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την
παραλαβή της µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “Βελτίωση και συντήρηση
κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και πεζοδροµίων στην πόλη της Καρδίτσας”, ως προς
τον ακριβή τίτλο του έργου
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 8088/21-3-2014 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

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Σούφλα Ουρανία

2) Μπατζιάκας Βασίλειος

3) Γούλας Σωτήριος

17) Τσιούκης Λάµπρος

3) Χλαπάνας Ηλίας

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

18) Βερίλλης ∆οµήνικος

4) Ντελής Ιωάννης

5) Ζορµπάς Ιωάννης

19) Γεννάδιος Ιωάννης

5) Μακροστέργιος Αθανάσιος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

20) Καρκαλέτση Θεοδώρα

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

22) Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωτούλας Φίλιππος

23) Τσίπρας Εµµανουήλ

10) Μαρκινός Αθανάσιος

24) Γιοβάνης Γεώργιος

11) Μουζιούρας Νικόλαος

25) Παπαδηµητρίου Φώτιος

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος

26) Αρχοντής ∆ηµήτριος

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα

27) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Παπαγεωργίου Σταύρος

28) Χάρµπας Θωµάς

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
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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 διόρθωση της υπ'αριθµ. 98/2014
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την παραλαβή της µελέτης και τευχών
δηµοπράτησης του έργου “Βελτίωση και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και
πεζοδροµίων στην πόλη της Καρδίτσας”, ως προς τον ακριβή τίτλο του έργου και αφού
έλαβε υπόψη:
1. Την µε αριθ 98/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας σχετικά µε
παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου “Αναβάθµιση και
συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στην πόλη της Καρδίτσας”
2. Την εισήγηση του ∆/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Ελευθερίου, ο οποίος ανέφερε ότι εκ
παραδροµής δόθηκε εσφαλµένα προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο τίτλος της
υπ'αριθµ. 3/2014 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ειδικότερα:
α) Ελήφθη η υπ'αριθµ. 98/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας µε τίτλο
“Παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου “Αναβάθµιση και
συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στην πόλη της Καρδίτσας”
β) ∆όθηκε προς συζήτηση το θέµα “∆ιόρθωση της υπ'αριθµ. 98/2014 απόφασης ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που αφορά την παραλαβή της µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου
“Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και πεζοδροµίων στην πόλη
της Καρδίτσας”, ως προς τον ακριβή τίτλο του έργου”.
Ο τίτλος του έργου, για το οποίο συντάχθηκε η υπ'αριθµ. 3/2014 µελέτη της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών είναι “Βελτίωση και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και
πεζοδροµίων στην πόλη της Καρδίτσας”. Προτείνεται η λήψη νέας απόφασης ∆ηµοτικού
Συµβουλίου προς αποκατάσταση της ακριβούς διατύπωσης στον τίτλο της µελέτης του
ανωτέρω έργου.
3. Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Καρδίτσας και η οποία έχει ως εξής:
Η υπ'αριθµ. 3/2014 µελέτη του έργου που αναφέρεται στον ανωτέρω τίτλο συντάχθηκε µετά
από προφορική εντολή του κ. ∆ηµάρχου Καρδίτσας και αφορά εργασίες συντήρησης
δηµοτικών υποδοµών (πεζοδρόµια, πεζόδροµοι, δρόµοι) στην πόλη της Καρδίτσας.
Συγκεκριµένα προβλέπεται να γίνουν τα εξής :
-Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων πεζοδροµίων, πεζόδροµων και πλατειών οιουδήποτε πάχους
σε διάφορες περιοχές της πόλης της Καρδίτσας, οι οποίες χρήζουν αντικατάστασης επειδή
είναι σπασµένες και δηµιουργούν πρόβληµα στην προσπελασιµότητα των ατόµων και των
αυτοκινήτων, την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης επί αυτοκινήτου µε
µηχανικά µέσα και την µεταφορά αυτών σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
-Την επίστρωση αυτών µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm.
-Την ανακατασκευή επιστρώσεων µε κυβόλιθους όπου είναι σε καλή κατάσταση ήτοι : την
αποξήλωση µε προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων κυβολίθων, τον καθαρισµό αυτών ,την
συµπλήρωση του υποστρώµατος µε άµµο και την επανατοποθέτηση και αρµολόγηση αυτών
µε άµµο.
-Την αποµάκρυνση των φθαρµένων κυβόλιθων και την επίστρωση νέων διαστάσεων
10Χ20Χ6 εκ.
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-Την κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους , σύµφωνα µε την
Π.Τ.Π. Α 265 , σε ∆ηµοτικούς δρόµους , καθώς και τις αποκαταστάσεις των εγκάρσιων
τοµών και σηµείων οδοστρώµατος που χρήζουν αποκατάστασης.
-Την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 5 εκατ.
-Γενικά στο έργο περιλαµβάνονται µικροσυντηρήσεις και µικροεπισκευές σε τµήµατα του
οδοστρώµατος, των πεζοδροµίων, των πεζόδροµων και των πλατειών της πόλης της
Καρδίτσας.
Οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον
τόπο του έργου από τούς επιβλέποντες Μηχανικούς.
Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από τη ΣΑΤΑ /14 (70.000,00€ ) .
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 €
και αναλύεται ως εξής:
Εργασίες
56.910,57 €
ΦΠΑ 23%
13.089,43 €
4. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων
Αποφάσισε οµόφωνα
1. Τη διόρθωση της υπ'αριθµ. 98/2014 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την
παραλαβή της µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “Βελτίωση και συντήρηση
κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και πεζοδροµίων στην πόλη της Καρδίτσας”, ως προς τον
ακριβή τίτλο του έργου, σύµφωνα µε την εισήγηση του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Καρδίτσας
2. Την παραλαβή της µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “Βελτίωση και συντήρηση
κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και πεζοδροµίων στην πόλη της Καρδίτσας”, συνολικού
προϋπολογισµού 70.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και
θεωρήθηκε. Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από τη ΣΑΤΑ 2014.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι κ.κ
Γιοβάνης, Παπαγεωργίου και Σουφλάκος, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 167/2014
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

