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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 24η 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. 
468/2013 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 468 

 

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 

 

        Αρ. Πρωτ.:25511/26-9-2013          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου “Προµήθεια 
εξοπλισµού εκσυγχρονισµού κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Καρδίτσας”, 
καθορισµός του τρόπου ανάθεσης και υποβολή πρότασης ένταξής του στο Ε.Π. 
Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος µε ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 
 
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    
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17) Σούφλα Ουρανία    

18) Τσιούκης Λάµπρος    

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 “Προµήθεια εξοπλισµού 
εκσυγχρονισµού κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Καρδίτσας”, καθορισµός του τρόπου 
ανάθεσης και υποβολή πρότασης ένταξής του στο Ε.Π. Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος µε 
ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.” και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καρδίτσας και η οποία έχει ως εξής: 
“Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια της µελέτης µε τίτλο “Προµήθεια 
εξοπλισµού εκσυγχρονισµού κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Καρδίτσας, όσο και στην 
βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων που συνυπάρχουν µε τις παιδικές χαρές. 
Συγκεκριµένα, στόχος της προτεινόµενης πράξης είναι η αναβάθµιση των οργάνων αλλά και 
του κοινόχρηστου εξοπλισµού στις παιδικές χαρές που βρίσκονται: 

� Στο πάρκο ¨Παυσίλυπο”, µε εµβαδό 3.350 τ.µ. 
� Στην πλατεία Γιολδάση, µε εµβαδό 800 τ.µ. 
� Στην πλατεία Ακαδηµίας, µε εµβαδό 900 τ.µ. 
� Στην πλατεία Αγίου Νικολάου, µε εµβαδό 400 τ.µ. 
� Στο πάρκο Φαναρίου, µε εµβαδό 1.530 τ.µ. (µη οριοθετηµένος χώρος) 
� Στην πλατεία Αγίου Παντελεήµονα, µε εµβαδό 730 τ.µ. (µη οριοθετηµένος χώρος) 
� Στο βορειοανατολικό άκρο Καροπλεσίτικα, µε εµβαδό 560 τ.µ. 
� Στα Εργατικά Καµινάδων, µε εµβαδό 900 τ.µ. 

 Οι επιλεχθείσες οκτώ παιδικές χαρές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους της Καρδίτσας, 
κοντά σε σχολικές µονάδες και σε περιοχές της πόλης µε έντονη οικιστική ανάπτυξη. 

 Η ανάγκη για χώρους δραστηριότητας των παιδιών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, µε 
αποτέλεσµα οι παραπάνω χώροι να παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και αυξηµένη 
επισκεψιµότητα. Όµως, όλοι οι παραπάνω χώροι, στερούνται του απαραίτητου εξοπλισµού, 
για να προσφέρουν συνθήκες ασφάλειας και λειτουργικότητας στους χρήστες των παιδικών 
χαρών, δηλαδή τα παιδιά ηλικίας 1- 14 ετών. 

 Τα όργανα παιδικής χαράς που είναι εγκατεστηµένα στις παραπάνω παιδικές χαρές, δεν 
πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, ενώ ο κοινόχρηστος αστικός εξοπλισµός 
είναι ελλιπής και δε διευκολύνει τη χρήση των παιδικών χαρών από τα παιδιά και τους 
συνοδούς τους. Ειδικότερα, δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της Απόφασης Υπ. Εσωτερικών 
υπ' αριθµ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β'/931/18.05.2009) αναφορικά µε τον εξοπλισµό οργάνων και 
κοινόχρηστου εξοπλισµό. 

 Με την παρούσα τεχνική έκθεση, προτείνεται η συµπλήρωση- αντικατάσταση των οργάνων 
παιδικής χαράς στις παραπάνω οκτώ παιδικές χαρές που λειτουργούν στην πόλη της 
Καρδίτσας, καθώς και η συµπλήρωση- αντικατάσταση του αστικού εξοπλισµού (φωτιστικά, 
παγκάκια, κάδοι απορριµµάτων κλπ.) σε αυτές προκειµένου να πληρούνται οι προδιαγραφές 
ασφαλούς λειτουργίας τους, όπως επίσης η συµπλήρωση του αστικού εξοπλισµού στους 
κοινόχρηστους χώρους που περιέχονται αυτές. Για κάθε παιδική χαρά συντάχθηκε 
τοπογραφικό διάγραµµα της υπάρχουσας κατάστασης, εκτιµήθηκε η κατάσταση του 
υφιστάµενου εξοπλισµού και στη συνέχεια, µελετήθηκε η χωροθέτηση των οργάνων στους 
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υφιστάµενους χώρους, η τοποθέτηση περίφραξης µε οριοθέτηση του χώρου όπου αυτό 
απαιτείται, καθώς και η επιλογή των απαραίτητων ειδών αστικού εξοπλισµού. 
 
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις  των ∆ηµοτικών   Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

1.Την παραλαβή της µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου “Προµήθεια εξοπλισµού 
εκσυγχρονισµού κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Καρδίτσας”, καθορισµός του τρόπου 
ανάθεσης και υποβολή πρότασης ένταξής του στο Ε.Π. Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος µε 
ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.”, συνολικού προϋπολογισµού 415.555,50 €, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε. 
 
2.Την εκτέλεση του έργου “Προµήθεια εξοπλισµού εκσυγχρονισµού κοινοχρήστων χώρων 
στην πόλη της Καρδίτσας”, καθορισµός του τρόπου ανάθεσης και υποβολή πρότασης 
ένταξής του στο Ε.Π. Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος µε ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης την 
ΕΕΤΑΑ Α.Ε.” µε προϋπολογισµό 415.555,50 € µε τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού. 
 
33..ΤΤηηνν  υυπποοββοολλήή  ππρρόότταασσηηςς  έέννττααξξηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ““ΠΠρροοµµήήθθεειιαα  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµοούύ  
κκοοιιννοοχχρρήήσσττωωνν  χχώώρρωωνν  σσττηηνν  ππόόλληη  ττηηςς  ΚΚααρρδδίίττσσααςς””  µµεε  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  441155..555555,,5500  €€  σστταα  
ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  υυππ''  ααρριιθθµµ..  5566  ααννοοιιχχττήήςς  ππρρόόσσκκλληησσηηςς  ττοουυ  ΕΕ..ΠΠ..  ΘΘεεσσσσααλλίίαα--  ΣΣττ..  ΕΕλλλλάάδδαα--  ΉΉππεειιρροοςς  
22000077--  22001133  µµεε  εεννδδιιάάµµεεσσοο  φφοορρέέαα  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ττηηνν  ΕΕΕΕΤΤΑΑΑΑ  ΑΑ..ΕΕ..  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Αρχοντής, Παπαδηµητρίου, Παπαγεωργίου και Κατσιαβάρας, λόγω 
αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 468/2013 
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  

 

 


