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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 29η του µήνα Ιουλίου  του έτους 2013 και 
ώρα 10.00 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. 369/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις  10/7/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 369 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
19/10-7-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 
Αρ. Πρωτ.:19988/29-7-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

∆ιενέργεια δηµοπράτησης για τη µίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα µεταστεγαστεί 
το 16ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

7:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.17761/5-7-2013 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) Αγραφιώτου Ελένη  16) Τσιούκης Λάµπρος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Ζορµπάς Ιωάννης 

3) Γούλας Σωτήριος  18) Καρκαλέτση Θεοδώρα 3) Παπαγεωργίου Σταύρος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  19) Ντελής Ιωάννης 4) Χλαπάνας Ηλίας 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Βερίλλης ∆οµήνικος 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Γιοβάνης Γεώργιος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Τσαντήλας Βασίλειος 

8) Κωτούλας Φίλιππος  23) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Χάρµπας Θωµάς 

9) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

10) Μουζιούρας Νικόλαος  25) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος    

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

14) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

15) Σούφλα Ουρανία    

 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΛ4ΖΩΕΗ-Θ6Θ                                                                         

 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 25), 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.  

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

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε διενέργεια 
δηµοπράτησης για τη µίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα µεταστεγαστεί το 16ο Νηπιαγωγείο 
Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την εισήγηση της πρ/νης ∆ιεύθυνσης Παιδείας & Πολιτισµού Ευ. Τσίβου, η οποία έχει ως 
εξής: 
“Σύµφωνα µε την Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012 κρίθηκε ότι « Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως 
όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε 
θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής 
διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ∆ήµου. (άρθρα 65 και 72 
του Ν.3852/2010). Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής 
προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η 
προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας 
περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο 
όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και 
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.» 

Περαιτέρω, το Ζ’ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε µια σειρά πράξεών του (Ελ. Συν. 
4/2012, 8/2012, 19/2012, 34/2012, 48/2012, 51/2012, 26/2012, 36/2012, 63/2012, 
64/2012, 65/2012, 71/2012, 89/2012, 117/2012, 140/2012, 179/2012) έκανε δεκτά τα 
εξής: Το άρθρο 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87) ορίζει ότι: ««1. Το δηµοτικό 
συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που 
ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το 
ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του. 2. (…)» και το άρθρο 72 ότι: «1. Η 
Οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 
λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α)(…) ε) µε την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις ∆ηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη 
διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί 
Επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες (…)» 
(βλ. αντίστοιχα και άρθρα 93 και 103 του Κ∆Κ – ν. 3463/2006, Α΄ 114). 

Από τις  ανωτέρω Πράξεις  του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνάγεται το συµπέρασµα ότι πριν 
από τη διενέργεια οποιασδήποτε δηµοτικής προµήθειας ή παροχής υπηρεσίας  απαιτείται 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προµήθειας ή 
υπηρεσίας αυτής. 

 
Κατόπιν εγγράφου αιτήµατος της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, 
(αρ.πρωτ. 2856 της 28-05-2013) ο ∆ήµος Καρδίτσας πρεπει να  προβεί στην διενέργεια 
διαγωνισµού για την εξεύρεση κατάλληλου οικήµατος προκειµένου να προβεί στην 
µεταστέγαση του 16ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας.  
Κύριος στόχος της µεταστέγασης του 16ου Νηπιαγωγείου, είναι να βρεθεί κτίριο µε 
καλύτερες/ασφαλέστερες προδιαγραφές προαυλισµού των νηπίων. 
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Για τον λόγο αυτό ο ∆ήµος Καρδίτσας  πρέπει να προκηρύσσει διαγωνισµό προς ενοικίαση 
κατάλληλου χώρου µε τους κάτωθι όρους: 

1. Σύµφωνα µε την ισχύουσα χωροταξική κατανοµή της σχολικής περιφέρειας του 16ου 
Νηπιαγωγείου, το προσφερόµενο κτίριο πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Καρδίτσας 
και ειδικά στην περιοχή η οποία περιβάλλεται από τις οδούς: Ακαδηµίας,  Αγ. 
Σεραφείµ, 18ης Αυγούστου,  Κοραή, Καρδιτσοµαγούλας, Ταλιαδούρου, Φαναρίου, 
Σαρανταπόρου. (επισυνάπτεται διάγραµµα) 

2.  

3. Το προσφερόµενο κτίριο πρέπει να είναι ισόγειο, να διαθέτει 2 τουλάχιστον µεγάλους 
χώρους, κουζίνα και µπάνιο. 

4. Το προσφερόµενο κτίριο πρέπει να διαθέτει αυλή περίκλειστη, ασφαλή και µερικώς 
στεγασµένη, κατάλληλη για τον προαυλισµό των νηπίων τους χειµερινούς και 
θερινούς µήνες. 

5. Το προσφερόµενο κτίριο πρέπει να διατεθεί στον ∆ήµο για µια 5ετία τουλάχιστον µε 
δυνατότητα περαιτέρω παράτασης της µίσθωσης. Τόσο η κυριότητα του προς µίσθωση 
ακινήτου όσο και η αποδοχή των όρων του παρόντος διαγωνισµού θα γίνουν µε την 
κατάθεση στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Καρδίτσας (Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα, 2ος 
Όροφος)  µιας υπεύθυνης δήλωσης του Νόµου 1599  από τους ενδιαφερόµενους 
ιδιοκτήτες, εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσας 
πρόσκλησης στον τοπικό τύπο. 

6. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα εργασιών µικρής κλίµακας στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό του µισθώµατος. 

7. Το µίσθωµα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 350€ µηνιαίως, αναπροσαρµοζόµενο κατά το 
νόµο.  

8. Τα προσφερόµενα µισθία θα κριθούν ως προς την καταλληλότητα από την αρµόδια 
Επιτροπή του Νόµου 3467/2006 άρθρο 18 παράγραφος 9. Η άποψη της Επιτροπής 
είναι δεσµευτική και το πρακτικό της αξιολόγησης τους θα κοινοποιηθεί στους 
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ενδιαφερόµενους. Στην συνέχεια οι ιδιοκτήτες των κτηρίων τα οποία θα κριθούν 
κατάλληλα από την Επιτροπή Καταλληλότητας, θα κληθούν να καταθέσουν κλειστή 
έγγραφη οικονοµική προσφορά, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενηµέρωσης τους από 
τον ∆ήµο Καρδίτσας.  

9. Με την ανακήρυξη του µειοδότη από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας 
θα υπογραφεί το σχετικό συµφωνητικό µίσθωσης. 

Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα παραπάνω είναι: 
•••• Ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων, Ν 3463/2006 άρθρο 194. 

•••• Ο Νόµος του Καλλικράτη 3852/2010 άρθρο 94 

•••• Ν. 3467/2006 άρθρο 18 / θέµατα σχολικής στέγης και σχολικών κατασκηνώσεων. 

•••• Ο νόµος  περί δηµοσίων συµβάσεων ΕΚΠ ΟΤΑ 

•••• Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας υπάρχει η αναλογούσα πίστωση 
αντίστοιχος κωδικός: 15-6232.0000 και ΑΑΧ 307 ΤΟΥ 2013. 

Εισηγούµαστε: 
Την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της προαναφερθείσας διαδικασίας δηµοπράτησης 
για την µίσθωση κτιρίου, προκειµένου να µεταστεγαστεί το 16ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας”.  
 
2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 

 
                                                 Αποφάσισε οµόφωνα 

 
 Εγκρίνει την προκήρυξη διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα 
µεταστεγαστεί το 16ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, όπως 
αυτό αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο δηµοτικός 
σύµβουλος κ. Αρχοντής ∆ηµήτριος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.  

      

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 369/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 


