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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µήνα Σεπτεµβρίου 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. 424/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 26/8/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
16/26-8-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.:21467/2-9-2014

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
19.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 20711/21-8-2014 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) Αναστασίου Απόστολος

14) Βερίλλης ∆οµήνικος

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Γούλας Σωτήριος

15) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Αρβανιτάκου Σοφία

3) Ζορµπάς Ιωάννης

16) Γιοβάνης Γεώργιος

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

4) Καραγιάννης Νικόλαος

17) Μακροστέργιος Αθανάσιος

4) Κωτούλας Φίλιππος

5) Κατσιαβάρας Θωµάς

18) Παπαδηµητρίου Φώτιος

5) Μπατζιάκας Βασίλειος

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

19) Τσαντήλας Βασίλειος

6) Τσιούκης Λάµπρος

7) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Χλαπάνας Ηλίας

8) Μουζιούρας Νικόλαος

8) Καρκαλέτση Θεοδώρα

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος

9) Ντελής Ιωάννης

10) Νασιάκου Αλεξάνδρα

10) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

11) Παπαγεωργίου Σταύρος

11) Σουφλάκος Βασίλειος

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

12) Τσίπρας Εµµανουήλ

13) Σούφλα Ουρανία

13) Αρχοντής ∆ηµήτριος
14) Χάρµπας Θωµάς
Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 22), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
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Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Παπαλού.
---------------------

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, διότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
40 “Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων” παρ. 2, εδ. γ Ν. 3669/2008: “Ιδίως
αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις ..... γ) για τον προϊστάµενο και τα όργανα της
προϊσταµένης αρχής η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και
των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, η χορήγηση παράτασης
προθεσµίας χωρίς να υφίστανται οι νόµιµες προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης
απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης εντός της δίµηνης
προθεσµίας της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του παρόντος”

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και είδε τις
διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 1
Ν. 4257/2014 και ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες “Ένα µήνα πριν από τη διενέργεια των
εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο
αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση
συγχρηµατοδοτούµενων έργων”

αποφάσισε οµόφωνα
Την έγκριση της συζήτησης του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο “Έγκριση του 1ου
ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ”, το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα µε
όσα παραπάνω εκτέθηκαν.

Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας προέβη σε συζήτηση του
ανωτέρω αναγραφοµένου θέµατος και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την αιτιολογική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία
έχει ως εξής:
“1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η µελέτη του έργου συντάχθηκε από το ∆ήµο Καρδίτσας και εγκρίθηκε όπως και οι όροι της
διακήρυξης µε την αρ. 509/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου.
Η έκθεση αυτή συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο
Κανονισµού τιµών Μονάδων Νέων Εργασιών του ως άνω έργου.
Το παραπάνω έργο µε προϋπολογισµό µελέτης 1.285.000,00 € (µε ΦΠΑ) χρηµατοδοτείται
από πιστώσεις του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007- 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007- 2013”.
Το πρακτικό της δηµοπρασίας του έργου που έγινε την 24/12/13 και κατά την οποία
ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση “ΧΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ” µε µέση
έκπτωση δηµοπρασίας σαράντα δύο και δέκα οκτώ τοις εκατό (42,18%), εγκρίθηκε µε την
αρ. 11/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου και µε την αριθµό
338/24492/21-2-2014 όµοια της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο της νοµιµότητάς της.
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Το µε αριθµ. Πρωτ. 8557/28-3-2014 εργολαβικό συµφωνητικό ύψους 604.012,45 € (χωρίς
ΦΠΑ) και 742.935,31 € (µε ΦΠΑ) υπογράφηκε την 28-3-2014, µε ηµεροµηνία περαίωσης
την 27-3-2015 (δώδεκα µήνες).
2.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Ο παρών Α.Π. είναι ο 1ος Α.Π.Ε.
3.ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418/84 “∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων” και από το Π.∆. 609/85 “Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων” όπως συµπληρώθηκαν και
ισχύουν κατά τη διάρκεια δηµοπράτησης του έργου.
4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΝΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 1ου Α.Π.
Ο παρών 1ος Α.Π. συντάσσεται προ του πέρατος των εργασιών και σκοπό έχει να
συµπεριλάβει την αυξοµείωση των εργασιών όπως αυτές υπολογίζονται για την ολοκλήρωση
του έργου, καθώς και για να συµπεριλάβει τιµές µονάδας νέων εργασιών όπως αυτές
προκύπτουν και από την παρακάτω αιτιολόγησή τους. (1ο ΠΚΝΤΜ).
Για την ΝΤ1 (βάση µεταβλητού πάχους) κρίνεται απαραίτητη η συµπλήρωση υλικού βάσης
(3Α) αφ ενός λόγω απαιτούµενου καθαρισµού φυτικών και αφ ετεέρου λόγω
µικροκαθιζίσεων (από συµπύκνωση στα σηµεία επέµβασης κατασκευής αγωγών- φρεατίων
δικτύων (∆ΕΥΑΚ, φυσικού αερίου κλπ).
Για τη ΝΤ2 (ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση µεταβλητού πάχους) κρίνεται απαραίτητη αφ
ενός λόγω της ύπαρξης τοπικών καθιζίσεων ασφαλτικού οδοστρώµατος λόγω ύπαρξης
αγωγών και αφ ετέρου λόγω της πιθανής αποκόλλησης σε βάθος (πλέον των 5εκ.) παλαιών
στρώσεων ασφαλτικού µετά το φρεζάρισµα.
Για τις ΝΤ3 (φρεάτια υδροσυλλογής) και ΝΤ4 (τακτοποίηση- ανύψωση φρεατίων
αποχέτευσης οµβρίων ή ακαθάρτων) η αρχική κατασκευή τους (των φρεατίων προς
τακτοποίηση) έγινε σε αµµοχαλικοστρωµένους δρόµους, στο επίπεδο του φυσικού εδάφους
και θα χρειασθεί τακτοποίησή τους.
Έτσι έχουµε αύξηση στο κεφάλαιο των χωµατουργικών των τεχνικών της οδοστρωσίας και
των ασφαλτικών η δαπάνη της οποίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των
απρόβλεπτων.
Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 742.935,31 €, ήτοι 604.012,45 €
για εργασίες και 138.922,86 € για Φ.Π.Α. και είναι ίση µε τη συµβατική δαπάνη.
5.ΠΡΟΤΑΣΗ
Προτείνεται η έγκριση του 1ου ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 742.935,31 € µε ΦΠΑ δηλαδή στο
ίδιο ποσό µε τη σύµβαση, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρµόδια κει η
έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.”
2.Τον 2ο ΑΠΕ του έργου “Ενοποίηση και περιβαλλοντική αποκατάσταση δηµόσιου χώρου
στο δηµοτικό στάδιο Καρδίτσας”
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε οµόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου
“ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ”
συνολικής δαπάνης 742.935,31 € µε ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 424/2014
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

