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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µήνα Οκτωβρίου 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. 518/2014
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16-10-2014.
Προς
τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 518
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
19/16-10-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 25714/22-10-2014

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου “Βελτίωση
εσωτερικής οδοποιίας ∆ήµου Καρδίτσας και καθορισµός του τρόπου κατασκευής
του”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή
και ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 24750/10-10-2014
έγγραφη πρόσκληση του 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) Αντωνίου Ελένη

17) Σβάρνας Ιωάννης

2) Αντωνίου Σωτήριος

18) Τάντος Μιχαήλ

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος

19) Τίκας Τριαντάφυλλος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Παπαλός Κωνσταντίνος

6) Γιαννέλος Κλεοµένης

22) Γούλας Σωτήριος

7) Γούλας Γεώργιος

23) Μαρκινός Αθανάσιος

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία

24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

9) Καπράνας Απόστολος

25) Τσιούκης Λάµπρος

10) Κολοκύθα Άλκηστις

26) Βαρελάς Βάιος

11) Κουρκούνας Βασίλειος

27) Αµπαντζή Μαρία

12) Λέκκας Αλέξανδρος

28) Λάππας Σπυρίδων

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης

29) Λέµµας Ευάγγελος

14) Μπακαλάκου Σωτηρία

30) Χατζής Ηλίας

15) Ντελής Ιωάννης

31) Κρανιάς Βασίλειος

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος

32) Σχορετσανίτης Ηλίας

1) Παπαγεωργίου Σταύρος

Αν και κλήθηκε νόµιµα
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 32), 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. Φώτη Αλεξάκου.
---------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε “Παραλαβή της µελέτης και των
τευχών δηµοπράτησης του έργου “Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας ∆ήµου Καρδίτσας και
καθορισµός του τρόπου κατασκευής του” και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του ∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Ελευθερίου, η οποία έχει ως εξής:
Αυτή η µελέτη συντάχθηκε µετά από προφορική εντολή του κ. ∆ηµάρχου & αφορά εργασίες
κατασκευής οδοποιίας σε ∆ηµοτικούς δρόµους στην πόλη της Καρδίτσας.
Συγκεκριµένα στους ∆ηµοτικούς δρόµους Ζήση Σκάρου ( οδηγεί από την οδό Αγράφων στο
18ο ∆ηµοτικό Σχολείο ) , Ανώνυµος ( από το 1ο Λύκειο έως την οδό Καππαδοκίας )
προβλέπεται να γίνουν τα εξής :
-Γενική εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες .
-Προµήθεια και κατασκευή δανείων επίλεκτων υλικών λατοµείου κατηγορίας Ε4, πάχους 45
εκατ.
-Κατασκευή πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεµα µε τα ρείθρα .
-Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων µε πλάκες από σκυρόδεµα διαστ. 40Χ40 εκατ.
-Κατασκευή δύο στρώσεων βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκατ. η κάθε µία , από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου.
-Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ – Ο .
-Την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 5 εκατ., τύπου
ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20.
Οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον
τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.
Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από ΣΑΤΑ και ΥΠ.ΕΣ.
( αντιµετώπιση θεοµηνιών ) .
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
140.000,00 €
και αναλύεται ως εξής:
Εργασίες
113.821,14 €
ΦΠΑ 23%
26.178,86 €
2. Την από 7-10-2014 τεχνική περιγραφή του έργου “Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας ∆ήµου
Καρδίτσας και καθορισµός του τρόπου κατασκευής του” (Αρ.Μελέτης 21/2014) που
συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας.
3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε οµόφωνα
1.Την παραλαβή της µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ”
συνολικού
προϋπολογισµού
140.000,00
€,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.
2.Την εκτέλεση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ”
προϋπολογισµού 140.000,00 € µε τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού.
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 518/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

