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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 28η του μήνα ΜαΪου του έτους 2015 και
ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 246/2015
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 19-5-2015.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 246
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
11/19-5-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αριθμ.Πρωτ.:12073/28-5-2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” και καθορισμός του τρόπου κατασκευής του.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 19η του μηνός Μαϊου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα
7.00' μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 10144/15-5-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Ελένη

16) Τάντος Μιχαήλ

1) Διαμαντή Ευαγγελία

2) Αντωνίου Σωτήριος

17) Τίκας Τριαντάφυλλος

2) Ντελής Ιωάννης

3) Αραμπατζής Δημήτριος

18) Ψημμένος Κωνσταντίνος

3) Τσιούκης Λάμπρος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

19) Παπαλός Κωνσταντίνος

4) Λάππας Σπυρίδων

5) Γεννάδιος Ιωάννης

20) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεομένης

21) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Γούλας Γεώργιος

22) Παπαγεωργίου Σταύρος

8) Καπράνας Απόστολος

23) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

9) Κολοκύθα Άλκηστις

24) Βαρελάς Βάιος

10) Κουρκούνας Βασίλειος

25) Αμπαντζή Μαρία

11) Λέκκας Αλέξανδρος

26) Λέμας Ευάγγελος

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης

27) Χατζής Ηλίας

13) Μπακαλάκου Σωτηρία

28) Κρανιάς Βασίλειος

14) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

29) Σχορετσανίτης Ηλίας

15) Σβάρνας Ιωάννης

Αν και κλήθηκαν νόμιμα
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 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 Δημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,
παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.
---------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με παραλαβή της
μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” και καθορισμός του τρόπου κατασκευής του και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την από 4/5/2015 Τεχνική Έκθεση (αρ. μελέτης 3/15) που συντάχθηκε από τη Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:
“Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά
εργασίες βελτίωσης και 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 αποξήλωση των φθαρμένων κυβόλιθων και την επίστρωση με νέους διαστ. 10Χ20Χ6
εκατ., την συμπλήρωση του υποστρώμματος με άμμο και την αρμολόγηση αυτών με
λεπτόκκοκη καθαρή άμμο.
- Εκσκαφή χαλαρών εδαφών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση .
- Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια
θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4.
- Κατασκευή επιχώματος οδού , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 .
- Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 ,
διατομής πλάτους 0,15 μ. και ύψους 0,25-0,30 μ.
- Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ .απο θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
- Αναμόχλευση , διάστρωση και συμπύκνωση υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας από
θραυστά αδρανή .
- Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα με χρήση φρέζας ( φρεζάρισμα)
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 .
- Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας , σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 , συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m , με χρήση κοινής
ασφάλτου.
-Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μικρού μεγέθους .
-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 /15( 307.040,00€ )
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 307.040,00 €
και αναλύεται ως εξής:
Εργασίες
249.626,02 €
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ΦΠΑ 23%

57.413,98 € ”

2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε ομόφωνα
1.Την παραλαβή της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” συνολικού προϋπολογισμού 307.040,00 €, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.
2.Την εκτέλεση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” προϋπολογισμού
307.040,00 € με τη διαδικασία της ανοιχτής δημόσιας δημοπρασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη απόφασης δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ. Αντωνίου Σωτήριος, Λέκκας Αλέξανδρος και Μπακαλάκου Σωτηρία λόγω αποχώρησής
τους από τη συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 246/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

