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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήμερα την 28η του μήνα ∆εκεμβρίου του έτους 2012 
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα  (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’ αριθ. 551/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 27/12/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 551 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
23/27-12-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 
Αρ. Πρωτ.:149/3-1-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Έγκριση  μελέτης του έργου “Αντικατάσταση λέβητα Κολυμβητηρίου” 

 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός ∆εκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 29435/21-12-2012 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) Αγραφιώτου Ελένη  17)Τσιούκης Λάμπρος 1) Μπατζιάκας Βασίλειος 

2) Αναστασίου Απόστολος  18) Χλαπάνας Ηλίας 2) Παπαγεωργίου Σταύρος 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  19)Γεννάδιος Ιωάννης 3) Βερίλλης ∆ομήνικος 

4) Γούλας Σωτήριος  20)Ντελής Ιωάννης 4) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  22)Σουφλάκος Βασίλειος Αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

7) Καραγιάννης Νικόλαος  23)Τέγος Χρήστος  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  25)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  26)Τσίπρας Εμμανουήλ  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  27)Αρχοντής ∆ημήτριος  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  28)Τσαντήλας Βασίλειος  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  29)Χάρμπας Θωμάς  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

16)Σούφλα Ουρανία    
 

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, 
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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 του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με  έέγγκκρριισσηη  
μμεελλέέττηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ””ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  λλέέββηητταα  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ””  κκααιι  ααφφοούύ  έέλλααββεε  υυππόόψψηη::  
 
1. Την αριθ. 45/2012 μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Καρδίτσας, η 
οποία αφορά την αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα πετρελαίου στο κολυμβητήριο του 
∆ημοτικού Σταδίου  Καρδίτσας. 
 
2. Την τεχνική έκθεση που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τους αρμόδιους μηχανικούς της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχει ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. ∆ημάρχου & αφορά την 
αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα πετρελαίου στο κολυμβητήριο του ∆ημοτικού 
Σταδίου Καρδίτσας δυναμικότητας 800.000 Kcal/h με δύο νέους επιδαπέδιους λέβητες 
αερίου ισχύος 300 KW και 200 KW. 
Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν τα εξής: 
-Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με μηχανικά μέσα,διάστρωση του πυθμένα και εγκυβωτισμό 
των σωλήνων με άμμο λατομείου, επίχωση με προϊόντα εκσκαφών. 
-Αποξήλωση σιδηρών κουφωμάτων. 
-Κατασκευή σιδηρών θυρών απλού  σχεδίου και σιδηρών θυρίδων εξαερισμού. 
-Ελαιοχρωματισμοί κοινοί των σιδηρών  επιφανειών και ανακαίνιση των παλαιών 
χρωματισμένων επιφανειών. 
-Αποξήλωση υπάρχοντος λέβητα πετρελαίου δυναμικότητας  800.000 Kcal/h, 
φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση αυτού. 
-Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση δύο επιδαπέδιων  λεβήτων αερίου ισχύος 200  KW 
και  300  KW, χαλύβδινοι, υπερπιεστικοί,  τουλάχιστον τριών διαδρομών, πιστοποιημένοι 
σύμφωνα με DIN EN-303 οδηγία, με τους αντίστοιχους καυστήρες αερίου, συνοδευόμενοι 
από ράμπα αερίου. Στον κάθε λέβητα θα τοποθετηθεί φλαντζωτός κυκλοφορητής νερού 
παροχής Q=11m3/h,  H=3,0 Σ.Υ. Και Q=17m3/h  H=3,0 Σ.Υ. αντίστοιχα, κλειστό δοχείο 
διαστολής 140  και 250 λίτρων, καπναγωγός Φ200mm και Φ300mm από λαμαρίνα 
ανοξείδωτη, αυτόματος πλήρωσης, βαλβίδα ασφαλείας κ.λ.π. Υλικά και μικρουλικά. 
-Πλήρης κατασκευή των σωληνώσεων από σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου, βάνες αερίου  και 
νερού σύμφωνα με τα σχέδια και τις απαιτήσεις της Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 
-Αντικατάσταση της χειροκίνητης τρίοδης  βάνας που ελέγχει την θερμοκρασία του νερού 
της πισίνας με νέα με κινητήριο μηχανισμό για την βάνα προοδευτικής λειτουργίας και 
αναλογικό ελεγκτή με ψηφιακή οθόνη για τοποθέτηση σε πίνακα. 
-Σύστημα ελέγχου λειτουργίας των δύο λεβήτων αποτελούμενο από σφαιρική βάνα 
φλαντζωτή, ηλεκτροκινητήρια για ON-OF, ψηφιακό ηλεκτρικό θερμόμετρο εντολής στον 
καθένα λέβητα με επαφή εξόδου  και PLC. 
-∆ιευθέτηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του λεβητοστασίου. 
-Προμήθεια και τοποθέτηση  πίνακα ανίχνευσις  φυσικού αερίου, ανιχνευτή φυσικού αερίου 
με led-test, πατητό κομβίο συναγερμού, φαροσειρήνα και πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως. 
Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον 
τόπο του έργου από τους επιβλέποντες Μηχανικούς. 
Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από τη  ΣΑΤΑ /12 (45.000,00€ ). 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των   45.000,00 € 
και αναλύεται ως εξής:               Εργασίες                   36.585,37 € 
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                                                ΦΠΑ  23%                   8.414,63 € 
3. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ””ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  λλέέββηητταα  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ””    
 
4.Τις τοποθετήσεις απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
  
                                              Αποφάσισε ομόφωνα 
 
 
 Την έγκριση μελέτης με αριθμό 45/2012 και των τευχών δημοπράτησης του έργου με 
τίτλο: «ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  λλέέββηητταα  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ» προϋπολογισμού 45.000,00 €.  

 Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από τη ΣΑΤΑ 2012. 
 

                   

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχε ο ∆ημοτικός 
Σύμβουλος  κ. Σουφλάκος, λόγω αποχώρησής του, από τη συνεδρίαση. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 551/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
                      
  
                                

  
 
  


