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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
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 4η του µήνα Απριλίου   του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, 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’ αριθ. 176/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 02/04/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 176 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
10 / 02 -04 -2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

         Αριθµ.Πρωτ.:8365/5-4-2013     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση µελέτης του έργου “Αντικατάσταση λέβητα κολυµβητηρίου” και 
κατασκευή του έργου µε αυτεπιστασία. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος  Τρίτη και ώρα 

14:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7982/02-04-2013 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 

έκτακτη  συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  18) Γιοβάνης Γεώργιος 1. Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  19) Μακροστέργιος Αθανάσιος 2. Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

3) Γούλας Σωτήριος  20) Τσίπρας Εµµανουήλ 3. Καραγιάννης Νικόλαος 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  21) Αρχοντής ∆ηµήτριος 4. Παπαγεωργίου Σταύρος 

5) Κατσιαβάρας Θωµάς  22) Τσαντήλας Βασίλειος 5. Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  23) Χάρµπας Θωµάς 6. Χλαπάνας Ηλίας 

7)  Κωτούλας Φίλιππος   7. Γεννάδιος Ιωάννης 

8)  Μαρκινός Αθανάσιος   8. Καρκαλέτση Θεοδώρα 

9)  Μουζιούρας Νικόλαος   9. Ντελής Ιωάννης 

10) Μπατζιάκας Βασίλειος   10.Σουφλάκος Βασίλειος 

11) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

12) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

13) Σούφλα Ουρανία    

14) Τσιούκης Λάµπρος    

15) Βερίλλης ∆οµήνικος    

16) Ντούρλιας ∆ηµήτριος    

17) Τέγος Χρήστος    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 23), 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. Παπαλού Κωνσταντίνου.                 

                   ---------------------------    

   
Α. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση µε 
µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης την “Έγκριση µελέτης του έργου “Αντικατάσταση λέβητα 
κολυµβητηρίου “ και κατασκευή του έργου µε αυτεπιστασία”. 
 
Στην αρχή πήρε το λόγο ο δήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Παπαλός, ο οποίος ανέφερε ότι η 
συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειµένου να εγκριθεί η µελέτη του έργου “Αντικατάσταση 
λέβητα κολυµβητηρίου” και η κατασκευή του έργου µε αυτεπιστασία - λόγω της επιτακτικής 
ανάγκης λειτουργίας του κολυµβητηρίου µε διαφορετικό σύστηµα θέρµανσης του νερού της 
πισίνας. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου 

 
Αποφάσισε οµόφωνα 

 
Θεωρεί ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση και εγκρίνει τη συζήτηση του µοναδικού 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης που αφορά   έγκριση µελέτης του έργου “Αντικατάσταση 
λέβητα κολυµβητηρίου “ και κατασκευή του έργου µε αυτεπιστασία 
 
Β. Μετά την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισήλθε στη 
συζήτηση του µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε έγκριση µελέτης του 
έργου “Αντικατάσταση λέβητα κολυµβητηρίου “ και κατασκευή του έργου µε αυτεπιστασία 
και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ’ αριθµ. 45/2012 µελέτη  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Καρδίτσας η 
οποία έχει ως εξής: 
“Αυτή η µελέτη συντάχθηκε µετά από προφορική εντολή του κ. ∆ηµάρχου και αφορά την 
αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα πετρελαίου στο κολυµβητήριο του ∆ηµοτικού Σταδίου 
Καρδίτσας δυναµικότητας 800.000 Κcal/h µε έναν νέο επιδαπέδιο λέβητα αερίου ισχύος 580 
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  Κcal/h, 
φορτοεκφόρτωση και αποµάκρυνση αυτού. 
-Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός επιδαπέδιου λέβητα αερίου ισχύος 580 KW, 
χαλύβδινο, υπερπιεστικό, τουλάχιστον τριών διαδροµών, πιστοποιηµένο σύµφωνα µε DIN 
ΕΝ-303οδηγία, µε τον αντίστοιχο καυστήρα αερίου, συνοδευόµενο από ράµπα αερίου. 
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-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 
-∆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. 
Το έργο θα εκτελεστεί µε αυτεπιστασία, µε την επίβλεψη και επιστασία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου.  
      Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από τη ΣΑΤΑ/12  
      Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 25.545,40 € 
και αναλύεται ως εξής:       Εργασίες                 18.059,67 € 
                                       Απρόβλεπτα              2.708,95 € 
                                        ΦΠΑ 23%                4.153,72 € 
 
 
2.Την εισήγηση του ∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου  Καρδίτσας  κου Βάϊου 
Ελευθερίου  για την έγκριση µελέτης µε τίτλο “Αντικατάσταση λέβητα κολυµβητηρίου “  και 
η οποία έχει ως εξής: 
         Παρακαλούµε για την έγκριση της µελέτης µε τον ανωτέρω τίτλο, η οποία συντάχθηκε  
από τους υπαλλήλους του ∆ήµου Καρδίτσας  κ. Αλέξανδρο Λάππα Πολιτικό-Ηλεκτρολόγο 
Μηχ/κο Τ.Ε και  κ. Χαράλαµπο Τσιλίκα Μηχ/γο Μηχ/κό και αφορά την αντικατάσταση του 
υπάρχοντος λέβητα πετρελαίου στο κολυµβητήριο του ∆ηµοτικού Σταδίου Καρδίτσας 
δυναµικότητας 800.000 Κcal/h µε έναν νέο επιδαπέδιο λέβητα αερίου ισχύος 580 KW. 
   Το έργο θα εκτελεστεί µε αυτεπιστασία, µε την επίβλεψη και επιστασία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου.  
      Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από τη ΣΑΤΑ/12  
   Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 25.545,40 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α 
 
3.Την πρόταση της κας  Προέδρου για έγκριση της µελέτης του έργου και έγκριση της 
εκτέλεσης του έργου µε αυτεπιστασία, επειδή συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις 
 
4.Τις διατάξεις  του άρθρου 11 του Π.∆. 171/87. 
 
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
  

ΑΑπποοφφάάσσιισσεε  οοµµόόφφωωνναα  
  

ΕΕγγκκρρίίννεειι::  
ΑΑ))    ΤΤηηνν  ππααρρααλλααββήή  ττηηςς  µµεελλέέττηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  µµεε  ττίίττλλοο  ««ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  λλέέββηητταα  κκοολλυυµµββηηττηηρρίίοουυ»»  
ηη  οοπποοίίαα  σσυυννττάάχχθθηηκκεε    ααππόό  ττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ    κκ..  ΑΑλλέέξξααννδδρροο  ΛΛάάππππαα  ΠΠοολλιιττιικκόό--
ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοο  ΜΜηηχχ//κκοο  ΤΤ..ΕΕ  κκααιι    κκ..  ΧΧααρράάλλααµµπποο  ΤΤσσιιλλίίκκαα  ΜΜηηχχ//γγοο  ΜΜηηχχ//κκόό  
    

ΒΒ))  ΤΤηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  ««ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  λλέέββηητταα  κκοολλυυµµββηηττηηρρίίοουυ»»  µµεε  ααυυττεεππιισστταασσίίαα,,  µµεε  ττηηνν  
εεππίίββλλεεψψηη  κκααιι  εεππιισστταασσίίαα  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς,,    εεππεειιδδήή  σσυυννττρρέέχχοουυνν  οοιι  
ννόόµµιιµµεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ββάάσσεειι  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1111  ττοουυ  ΠΠ..∆∆..  117711//8877,,  ήήττοοιι  εεππεειιδδήή  οο  
∆∆ήήµµοοςς  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  δδιιααθθέέττεειι  οορργγααννωωµµέέννηη  ττεεχχννιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα  µµεε  εεππααρρκκέέςς  εεππιισσττηηµµοοννιικκόό  κκααιι  
εερργγααττοοττεεχχννιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  ((µµηηχχααννοολλόόγγοουυςς,,  υυδδρρααυυλλιικκοούύςς,,  ηηλλεεκκττρροολλόόγγοουυςς  εεγγκκαατταασσττάάττεεςς)),,  
κκααθθώώςς  κκααιι  ααννάάλλοογγαα  µµηηχχααννήήµµαατταα..  ΤΤοο  έέρργγοο  εείίννααιι  σσυυννοολλιικκοούύ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  2255..554455,,4400  €€  
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((σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννοουυ  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..))  κκααιι  οοιι  ππιισσττώώσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσήή  ττοουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  ττηη  
ΣΣΑΑΤΤΑΑ//1122  ..  

  

ΤΤοο  έέρργγοο  εείίννααιι  εεγγγγεεγγρρααµµµµέέννοο  σσττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  οοιικκ..  έέττοουυςς  22001133  µµεε  
ΚΚ..ΑΑ..  3300--77332266..00001122  

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 176/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
  

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 


