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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 13η του µήνα Σεπτεµβρίου  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. 
464/2013 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 12/9/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 464 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
22/12-9-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αριθ. Πρωτ.: 24563/13-9-2013  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

                        Παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου  
        «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ»,καθορισµός του τρόπου ανάθεσης και υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου στο Ε.Π.   
                                 «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του ΕΣΠΑ 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.23718/6-9-2013 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  19) Χλαπάνας Ηλίας 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  20) Βερίλλης ∆οµήνικος 2) Ντελής Ιωάννης 

3) Γούλας Σωτήριος  21) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22) Καρκαλέτση Θεοδώρα  

5) Ζορµπάς Ιωάννης  23) Σουφλάκος Βασίλειος     Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  25) Γιοβάνης Γεώργιος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  26) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  27) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  28) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  29) Τσαντήλας Βασίλειος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  30) Χάρµπας Θωµάς  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15) Παπαγεωργίου Σταύρος     

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17) Σούφλα Ουρανία    

18) Τσιούκης Λάµπρος    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 30), 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 παραλαβή της 
µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ»,καθορισµός του τρόπου ανάθεσης και υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου στο Ε.Π. 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του ΕΣΠΑ και αφού έλαβε υπόψη: 
 
Α.Την τεχνική περιγραφή και τεχνική έκθεση του έργου (Α.Μ.:27/2013) όπως συντάχθηκαν 
από τον Πολ.-Ηλ/γο Μηχ/κό Τ.Ε.,  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αλέξανδρο Λάππα 
και έχουν ως εξής: 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

1. Γενικά  
Η µελέτη του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ 
∆.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου Καρδίτσας και αφορά τον εκσυγχρονισµό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των 
υφισταµένων δηµοτικών αρδευτικών αντλιοστασίων στις Τοπικές Κοινότητες Ζαϊµίου, 
∆αφνοσπηλιάς και Παλιουρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου του ∆ήµου Καρδίτσας. 
Το έργο, που έχει σαν στόχο τον εκσυγχρονισµό των µέσων και των µεθόδων άρδευσης στην 
περιοχή µελέτης, προγραµµατίζεται να ενταχθεί στο συγχρηµατοδοτούµενο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» στα πλαίσια 
της χρηµατοδότησης του ΕΣΠΑ 2007-2013.  
  
2. Περιοχή µελέτης 
Η περιοχή µελέτης οριοθετείται στο κεντρικό τµήµα του Νοµού Καρδίτσας και ανήκει 
διοικητικά στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλλιφωνίου του ∆ήµου Καρδίτσας της Περιφερειακής 
Ενότητας Καρδίτσας, στο νοτιοδυτικό τµήµα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στον άµεσο χώρο 
της λεκάνης απορροής του ποταµού Καλέντζη, η οποία αποτελεί υπολεκάνη της λεκάνης 
απορροής του Πηνειού ποταµού.  

Τα επιµέρους έργα που θα πραγµατοποιηθούν αποτελούν σηµειακές επεµβάσεις σε 
αγροτικές πεδινές εκτάσεις σε περιοχές εντός και εκτός αναδασµού, εκτός πολεοδοµικού 
σχεδίου και δεν θα καταλαµβάνουν κάποια άλλου είδους έκταση. Σηµειώνεται ακόµη ότι η 
χωροθέτηση γίνεται εκτός ορίων οικισµών (αστικού περιβάλλοντος), ενώ και η ευρύτερη 
περιοχή µελέτης δεν υπάγεται σε ΖΟΕ, ΒΙΠΕ, ΓΠΣ κλπ. και βρίσκεται εκτός προστατευτέων 
περιοχών. 

 
3. Σκοπιµότητα έργου 
Η υλοποίηση του προτεινόµενου έργου αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό των µέσων και 
µεθόδων άρδευσης προς την κατεύθυνση της εξοικονόµησης νερού και ενέργειας και την 
άµβλυνση των 
 

προβληµάτων λόγω της προβληµατικής λειτουργίας των υφιστάµενων αρδευτικών 
γεωτρήσεων κατά τη διάρκεια κάθε αρδευτικής περιόδου στην περιοχή της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Καλλιφωνίου. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται µια ορθολογικότερη διαχείριση του 
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υπόγειου νερού, αλλά και της καταναλισκόµενης ενέργειας. Επιπλέον, µε τη βελτίωση και τον 
εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων αρδευτικών γεωτρήσεων θα αποφευχθούν οι δαπανηρές και 
µακροπρόθεσµα µη αποτελεσµατικές επεµβάσεις διαρκούς συντήρησης των εξοπλισµών στις 
γεωτρήσεις εξαιτίας της παλαιότητάς τους. 
 
  4. Περιγραφή έργου 
4.1 Ιστορικό   
Κατά τη διάρκεια κάθε αρδευτικής περιόδου, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες 
ποσότητες υδάτων για την άρδευση των αγροκτηµάτων σε εκτάσεις της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Καλλιφωνίου του ∆ήµου Καρδίτσας, λειτουργούν δέκα (10) δηµοτικές αρδευτικές γεωτρήσεις. 
Οι γεωτρήσεις αυτές ανορύχθηκαν προ δεκαετιών, διατηρώντας τον αρχικό τους εξοπλισµό. 
Με το πέρασµα του χρόνου, και λόγω της πολύωρης λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια κάθε 
αρδευτικής περιόδου, εµφανίζονται αρκετά προβλήµατα και αστοχίες που αφορούν τη 
λειτουργία των γεωτρήσεων, γεγονός που απαιτεί δαπανηρές και µακροπρόθεσµα µη 
αποτελεσµατικές επεµβάσεις διαρκούς συντήρησης των εξοπλισµών στις γεωτρήσεις εξαιτίας 
της παλαιότητάς τους.  

Αναφορικά µε την αδειοδότηση των εν λόγω γεωτρήσεων, οι φάκελοι για την έκδοση 
των αδειών χρήσης νερού έχουν κατατεθεί στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της 
Π.Ε. Καρδίτσας, ενώ για τις γεωτρήσεις µε ετήσια αντλούµενη ποσότητα νερού µεγαλύτερη 
των 100.000 µ3, έχουν κατατεθεί οι φάκελοι µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη ∆/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Θεσσαλίας. Ειδικότερα, οι φάκελοι που κατατέθηκαν 
στη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Θεσσαλίας αφορούν τις γεωτρήσεις Υ16 
στην Τ.Κ. Ζαϊµίου (αριθµ. πρωτ. 4478/266265/17-12-2012), Υ12 στην Τ.Κ. ∆αφνοσπηλιάς 
(αριθµ. πρωτ. 4480/266277/17-12-2012), Υ13 στην Τ.Κ. ∆αφνοσπηλιάς (αριθµ. πρωτ. 
4466/266196/17-12-2012), Υ31 στην Τ.Κ. Παλιουρίου (αριθµ. πρωτ. 4471/266227/17-12-
2012) και Υ48 στην Τ.Κ. Παλιουρίου (αριθµ. πρωτ. 4472/266232/17-12-2012).   

 
 4.2 Τεχνική περιγραφή  

Η µελέτη του προτεινόµενου έργου πραγµατεύεται τον εκσυγχρονισµό και τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υφισταµένων δηµοτικών αρδευτικών αντλιοστασίων της 
∆ηµοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου του ∆ήµου Καρδίτσας. Οι γεωτρήσεις στις οποίες 
προβλέπονται οι σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις, η Τοπική Κοινότητα στην οποία ανήκουν 
διοικητικά, οι 
 

συντεταγµένες (Χ, Υ) σε σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ ’87, αλλά και η αρδευόµενη έκταση 
κάθε γεώτρησης σε στρέµµατα δίνονται ακολούθως: 

Α/Α Κωδικός Τοπική  
Κοινότητα 

Χ Υ 
Αρδευόµενη 

έκταση 
(στρ.) 

1 Υ16 Ζαϊµι 321724 4350960 183 

2 Υ7 ∆αφνοσπηλιά 324619 4345725 111 

3 Υ9 ∆αφνοσπηλιά 324452 4346791 131 

4 Υ10 ∆αφνοσπηλιά 325127 4346384 110 

5 Υ12 ∆αφνοσπηλιά 324207 4345622 187 

6 Υ13 ∆αφνοσπηλιά 324568 4346089 245 

7 Υ31 Παλιούρι 325565 4345625 291 

8 Υ38 Παλιούρι 326424 4344154 104 
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9 Υ48 Παλιούρι 325867 4345945 195 

10 Υ58 Παλιούρι 325686 4346414 133 

   

Οι σχεδιαζόµενες επεµβάσεις σε όλες τις γεωτρήσεις περιλαµβάνουν: 
� την αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα, 
� την προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος ρυθµιστή στροφών Inverter, για την 

προσαρµογή της λειτουργίας του κινητήρα του αντλιοστασίου στις απαιτούµενες 
στροφές σύµφωνα µε τη ζητούµενη παροχή, 

� την αλλαγή του φίλτρου νερού, 
� την προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος τηλεχειρισµού και 
� τη συντήρηση ή αντικατάσταση, όπου απαιτείται, των µεταλλικών στοιχείων των 

οικίσκων των αντλιοστασίων (θύρες, παράθυρα), 
Οι παραπάνω επεµβάσεις πρόκειται να οδηγήσουν σε µείωση της σπατάλης και έλεγχο 

της καταναλισκόµενης ποσότητας αρδευτικού νερού, καθώς και σε αρτιότερη λειτουργία των 
συστηµάτων για τη µείωση των φθορών, αλλά και των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης 
των υφιστάµενων γεωτρήσεων. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Αυτή η µελέτη συντάχθηκε µετά από προφορική εντολή του κ. ∆ηµάρχου & αφορά τον 
εκσυγχρονισµό – βελτίωση των αρδευτικών γεωτρήσεων στα αντλιοστάσια της ∆.Ε 
Καλιφωνίου  του ∆. Καρδίτσας.:  
Συγκεκριµένα  : 
H παρούσα µελέτη αναφέρεται στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υφιστάµενων 
αρδευτικών γεωτρήσεων που υποστηρίζουν το αρδευτικό δίκτυο της πεδινής περιοχής της 
∆.Ε. Καλλιφωνίου του ∆. Καρδίτσας. 
Η υπόψη µελέτη στοχεύει στην διαχείριση των υδάτινων πόρων µε ορθολογικότερο τρόπο. Ο 
σκοπός είναι η µείωση της καταναλισκόµενης ποσότητας νερού , της ηλεκτρικής ενέργειας 
,του τηλεχειρισµού των αντλιοστασίων από οποιαδήποτε απόσταση και την ειδοποίηση σε 
περίπτωση βλάβης των αντλιών . 
Το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο στην Τ.Κ. Ζαιµίου είναι επιφανειακό µε σωλήνες τύπου Perrot 
και στις Τ.Κ. ∆αφνοσπηλιάς και Παλιουρίου είναι υπόγειο και οι γεωργικές εκτάσεις 
αρδεύονται µε τεχνητή βροχή . 
Για την βελτίωση – εκσυγχρονισµό της λειτουργίας της κάθε γεώτρησης προβλέπεται να 
γίνουν τα εξής : 

- προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων µε inverter . 
- προµήθεια και τοποθέτηση τηλεχειρισµού αντλίας για την ενεργοποίηση και 

απενεργοποίησης του αντλιοστασίου από οποιαδήποτε απόσταση . 
- προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων µε τα όργανα και τους αυτοµατισµούς 

καθώς και µε τους απαγωγούς υπερτάσεων ( αντικεραυνική προστασία ) κλάσης Τ2. 
- προµήθεια και τοποθέτηση διαχωριστήρα στερεών και φίλτρου κυκλωνικού πλέγµατος 

τα οποία θα είναι συνδεδεµένα. 
- προµήθεια και κατασκευή σκυροδέµατος πρόσβασης C12/15 των αντλιοστασίων . 
- ελαιχρωµατισµοί σιδηρών θυρών και παραθύρων και αντικατάσταση αυτών όπου 

απαιτείται. 
Οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον 
τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό. 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των    195.000,00 € 
και αναλύεται ως εξής:    Εργασίες           158.536,59 € 

ΦΠΑ  23%            36.463,41 
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Β. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων   

 
Αποφάσισε οµόφωνα  

 
1. Την παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ», συνολικού προϋπολογισµού 195.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. ). 

2.  Την διενέργεια ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο ν. 3669/2008. 

3. Την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ», προϋπολογισµού 
δαπάνης 195.000,00 € και Τεχνικού ∆ελτίου στο Ε.Π., «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007-2013» του ΕΣΠΑ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Αρχοντής ∆ηµ, Παπαδηµητρίου Φώτ., Παπαγεωργίου Στ. & Κατσιαβάρας Θωµ., 
λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 464/2013 
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  

 

 


