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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 18η του µήνα Οκτωβρίου 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.525/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 17/10/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
23/17-10-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            
Αριθ. Πρωτ.:28768/22-10-2013  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου “Κατασκευή 
δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολεία του ∆ήµου 
Καρδίτσας” και καθορισµός του τρόπου ανάθεσης. 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.27495/11-10-2013 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  14) Παπαγεωργίου Σταύρος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  15) Σούφλα Ουρανία 2) Μαρκινός Αθανάσιος 

3) Γούλας Σωτήριος  16) Τσιούκης Λάµπρος 3) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  17) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Χλαπάνας Ηλίας 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  18) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Βερίλλης ∆οµήνικος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  19) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  20) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Ντελής Ιωάννης 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  21) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  22) Μακροστέργιος Αθανάσιος     Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

10) Μουζιούρας Νικόλαος  23) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος  24) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος  25) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα  26) Χάρµπας Θωµάς  

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

µελών, παρόντες ήταν 26), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 
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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 “Κατασκευή δικτύου εσωτερικών 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολεία του ∆ήµου Καρδίτσας” και καθορισµός του 
τρόπου ανάθεσης και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καρδίτσας και η οποία έχει ως εξής: 
“Είναι φανερό, όσο ποτέ άλλοτε, η ανάγκη αποσύνδεσης των αναγκών θέρµανσης µε τη 
χρησιµοποίηση πετρελαίου σαν καύσιµη ύλη, τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και για 
οικονοµικούς και η στροφή προς άλλες πηγές ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
ο ∆ήµος Καρδίτσας προτίθεται να προβεί στη σύνδεση σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε το δίκτυο φυσικού αερίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου 
(ΕΠΑ). 
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να γίνει η κατασκευή δικτύων εσωτερικής εγκατάστασης 
φυσικού αερίου και η αντικατάσταση των υπαρχόντων καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες 
φυσικού αερίου στις κεντρικές θερµάνσεις των παρακάτω σχολείων και δηµοτικών κτιρίων: 
Α)ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
1.3ο & 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο (2 λεβητοστάσια) 
2.6ο & 20ο ∆ηµοτικό Σχολείο- 1ο & 6ο Νηπιαγωγείο 
3.7ο & 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο- 7ο, 23ο & 38ο Νηπιαγωγείο (3 λεβητοστάσια) 
4.10ο & 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο (2 λεβητοστάσια) 
5.Ειδικό Νηπιαγωγείο 
 

Β)∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
1.1ο Γυµνάσιο 
2.4ο Γυµνάσιο- 4ο Λύκειο (3 λεβητοστάσια) 
3.6ο Γυµνάσιο 
 

Η εσωτερική εγκατάσταση του δικτύου θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον Τεχνικό 
Κανονισµό “Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500 
mbar” (ΦΕΚ 976/Β/28.03.12) και τους κανόνες πρακτικής της ΕΠΑ. 
 

Η εγκατάσταση για κάθε κτίριο, περιλαµβάνει τα εξής: 
� ∆ίκτυο σωληνώσεων που θα ξεκινά από τον Μετρητή της Εταιρίας Παροχής Αερίου και 

θα καταλήγει στο λεβητοστάσιο. Περιλαµβάνονται και οι απαραίτητες οικοδοµικές 
εργασίες όπως διανοίξεις τάφρων, οπών, διευρύνσεις ανοιγµάτων αερισµού κλπ., 
καθώς και αντίστοιχες αποκαταστάσεις. 

� Όλα τα απαραίτητα όργανα ή συσκευές για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της. 
� Καυστήρα φυσικού αερίου µε το Multibloc γραµµής αερίου η το Gas Train 

συνδεδεµένο προς τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύµατος. 
� Την τήρηση των απαιτήσεων αερισµού για Λεβητοστάσιο Αερίου. 
� Την προµήθεια όλων των απαραίτητων µέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας 

σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό. 
� Την διεξαγωγή των προβλεπόµενων δοκιµών αντοχής και στεγανότητας των 

σωληνώσεων. 
� Την έναυση, τις δοκιµές και τις ρυθµίσεις λειτουργίας του καυστήρα φυσικού αερίου. 
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Οι καυστήρες φυσικού αερίου θα διαθέτουν επαρκή ισχύ ώστε να καλύπτει τη θερµική ισχύ 
του υπάρχοντος λέβητα, θα είναι υψηλού βαθµού απόδοσης, καθαρής καύσης, χαµηλού 
επιπέδου θορύβου και µε ευκολία στη συντήρηση, θα είναι προϊόν διεθνώς αναγνωρισµένου 
κατασκευαστικού οίκου και θα φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σήµανση “CE” και να 
είναι κατάλληλος για τη για τη χώρα προορισµού (GR), σύµφωνα και µε τον ΕΛΟΤ 437. Θα 
είναι µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς EN 676 και τις Οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 
73/23/EEC και GAS 80/396/EEC (περί Συσκευών Αερίου), CE 89/392 και απόδοσης 
92/42EEC. 
Για ισχείς Λεβήτων µεγαλύτερες από 180 KW ο καυστήρας θα είναι διβάθµιας λειτουργίας. 
Το Multibloc γραµµής αερίου (ράµπα) θα περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής: 

���� Μία (1) ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα ασφαλείας (ON- OFF). 
���� Μία 91) ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα ασφαλείας (ρύθµιση παροχής και χρόνου 

ανοίγµατος) 
���� Ένα (1) πρεσσοστάτη χαµηλής και υψηλής πίεσης αερίου 
���� Ένα (1) φίλτρο αερίου 

 Για καυστήρες ισχύος Q>200 KW, θα τοποθετηθεί σύστηµα ελέγχου βαλβίδων. 
 Για την τοποθέτηση των συσκευών αερίου, θα τηρηθούν οι γενικοί κανόνες ασφάλειας σε ότι 

αφορά την θέση τους στο κτίριο, τις αποστάσεις των εξωτερικών επιφανειών της συσκευής 
από τα δοµικά στοιχεία και τις απαιτήσεις αερισµού και απαγωγής καυσαερίων. 

  
 Επίσης θα ληφθούν τα µέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 Τέλος για την οριστική λειτουργία της εγκατάστασης και την έκδοση της άδειας χρήσης, θα 

υποβληθούν στην ΕΠΑ φάκελοι µε τα εξής στοιχεία για κάθε σύνδεση: 
        

    ●Τεχνική Έκθεση Αερίου- Σχέδια 
    ●Πιστοποιητικό δοκιµής αντοχής και στεγανότητας 
  ●Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εγκατάστασης και ρύθµισης καυστήρα για την τελική 

τροφοδότηση µε φυσικό αέριο και συµπλήρωση του σχετικού Φύλλου Ελέγχου και ρύθµισης 
της εγκατάστασης Κεντρικής Θέρµανσης. 

     ●Πρόγραµµα λειτουργίας και συντήρησης- Οδηγίες κατασκευαστών. 
     ●Όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά των υλικών και των συσκευών της εγκατάστασης. 
 

     Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις 144.400 € µε Φ.Π.Α.”  
 

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 “Κατασκευή δικτύου 
εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολεία του ∆ήµου Καρδίτσας”, συνολικού 
προϋπολογισµού 144.400 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και 
θεωρήθηκε. 
 
2.Την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου 
σε σχολεία του ∆ήµου Καρδίτσας” καθώς και καθορισµός του τρόπου ανάθεσης µε 
προϋπολογισµό 144.400 € µε τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού. 
 
33..ΤΤηηνν  υυπποοββοολλήή  φφαακκέέλλοουυ  σσττηηνν  ΕΕΠΠΑΑ  µµεε  ααννααλλυυττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  κκάάθθεε  σσύύννδδεεσσηη..  
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ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ::ΣΣττηη  σσυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααππόόφφαασσηηςς  δδεενν  ππααρρεευυρρέέθθηηκκεε  οο  ∆∆ηηµµοοττιικκόόςς  
ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  κκ..  ΑΑρρχχοοννττήήςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  λλόόγγωω  ααπποοχχώώρρηησσήήςς  ττοουυ  ααππόό  ττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη..  

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 526/2013 
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  

 

 


