
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α :  ΒΛ1ΛΩΕΗ-27Ψ 
            

 

  
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 15η του µήνα Νοεµβρίου 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. 570/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 14/11/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 57Ο 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
25/14-11-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

         
Αριθ. Πρωτ.: 31139 /15-11-2013     

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

    'Εγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης, καθορισµός του τρόπου 
δηµοπράτησης και υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου της πράξης “Προµήθεια 
κλαδοτεµαχιστή και οικιακών κάδων κοµποστοποίησης του ∆ήµου Καρδίτσας” , 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” ΥΠΕΚΑ 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 7:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.30592/08-11-2013 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) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Σούφλα Ουρανία 2) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

3) Γούλας Σωτήριος  18) Τσιούκης Λάµπρος 3) Χάρµπας Θωµάς 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  19) Χλαπάνας Ηλίας  

5) Ζορµπάς Ιωάννης  20) Βερίλλης ∆οµήνικος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Γεννάδιος Ιωάννης  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  22) Ντελής Ιωάννης  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  23) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  24) Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  25) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  26) Γιοβάνης Γεώργιος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  27) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  28) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα  29) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

15) Παπαγεωργίου Σταύρος  30) Τσαντήλας Βασίλειος  
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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  έγκριση 
µελέτης και τευχών δηµοπράτησης, καθορισµός του τρόπου δηµοπράτησης και υποβολή 
Τεχνικού ∆ελτίου της πράξης “Προµήθεια κλαδοτεµαχιστή και οικιακών κάδων 
κοµποστοποίησης του ∆ήµου Καρδίτσας”,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη” ΥΠΕΚΑ και αφού έλαβε υπόψη: 
        
1. Την εισήγηση της αν. προϊσταµένης του Τµήµατος Προγραµµατισµού Λ. Παρθένη, η οποία 
έχει ως εξής:  
 
“Βάσει της υφιστάµενης κατάστασης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων,η διάθεση του 
συνόλου των παραγόµενων αστικών αποβλήτων (πλήν των ανακυκλώσιµων) γίνεται µέσω 
του σταθµού µεταφόρτωσης Καρδίτσας στο ΧΥΤΑ που βρίσκεται στη θέση Παλαιοσαµαρίνα 
του ∆ήµου Τρικαίων. Τα ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, µέταλλο) 
συγκεντρώνονται σε ξεχωριστούς µπλέ κάδους, και στο Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων 
Υλικών (Κ∆ΑΥ) που βρίσκεται στο Αρτεσιανό Καρδίτσας, διαχωρίζονται, δεµατοποιούνται και 
αποστέλλονται προς ανάλογες βιοµηχανίες, στις οποίες µετατρέπονται σε χρήσιµα υλικά και 
στη συνέχεια επιστρέφονται στην αγορά. Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 
∆υτικής Θεσσαλίας (περιοχές Καρδίτσας και Τρικάλων) είναι η ΠΑ∆ΥΘ Α.Ε. 
 
Η διαλογή υλικών στην "πηγή" παραγωγής των απορριµµάτων είναι από τους πλέον 
αποτελεσµατικούς τρόπους µείωσης και αξιοποίησής τους. Με τη διαλογή στην πηγή 
µειώνεται το ρεύµα των απορριµµάτων που θα πρέπει να οδηγηθούν σε εγκαταστάσεις 
διάθεσης, ανακτώνται σχετικά καθαρά δευτερογενή υλικά, δεν απαιτείται υψηλή τεχνολογία, 
και εξοικονοµείται ενέργεια. 
 
Στην κατεύθυνση αυτή ο ∆ήµος Καρδίτσας πρόκειται να προβεί στην υλοποίηση πράξης 
«Προµήθεια κλαδοτεµαχιστή και οικιακών κάδων κοµποστοποίησης του ∆ήµου 
Καρδίτσας». Η πράξη διαιρείται στα παρακάτω δύο διακριτά επί µέρους ΤΜΗΜΑΤΑ µε 
τους ακόλουθους τίτλους : 
 
ΤΜΗΜΑ 1 : «Προµήθεια κλαδοτεµαχιστή» 

Αφορά την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός κλαδοτεµαχιστή, ρυµουλκούµενου 
που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως σταθερός που θα τοποθετηθεί σε στεγασµένο χώρο 
σε γήπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Καρδίτσας, το οποίο στεγάζει το Αµαξοστάσιο του ∆ήµου. 

Σκοπός της προµήθειας µηχανήµατος θρυµµατισµού είναι : 
Η βελτίωση της διαχείρισης των προϊόντων κλαδέµατος σε κοινόχρηστους χώρους 
περιλαµβανοµένων αυτών που προέρχονται από αποκοµιδή καθώς και η δυνατότητα 
αξιοποίησης του παραγόµενου υλικού (θρύµµα ξύλου) για την παραγωγή mulch, compost ή 
για την υποκατάσταση στερεών ορυκτών καυσίµων για τις ανάγκες θέρµανσης δηµοτικών 
κτιρίων. 
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ΤΜΗΜΑ 2 : «Προµήθεια οικιακών κάδων κοµποστοποίησης» 

Αφορά στη διανοµή 300 οικιακών κάδων κοµποστοποίησης, και των συνοδευτικών 
αναδευτήρα και σταθεροποιητή  ph, οι οποίοι θα δοθούν σε δηµότες, την ενηµέρωση των 
δηµοτών που θα χρησιµοποιήσουν τους κάδους για τα οφέλη της οικιακής κοµποστοποίησης, 
αλλά και τον τρόπο χρήσης των κάδων και του παραγόµενου compost και την 
παρακολούθηση από την Υπηρεσία Πρασίνου της σωστής χρήσης των κάδων.  

Σηµειώνουµε ότι στο ∆ήµο Καρδίτσας έχουν ήδη δοθεί σε δηµότες και χρησιµοποιούνται µε 
µεγάλη επιτυχία 85 κάδοι οικιακής κοµποστοποίησης. 
Κύριος στόχος της οικιακής κοµποστοποίησης είναι η ολοκληρωµένη λύση στη διαχείριση 
των οικιακών βιοαποβλήτων που αποσκοπεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας 
και της ποιότητας ζωής. Η διαχείριση αστικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα 
περιβαλλοντικής πολιτικής σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Παρακάτω παρουσιάζονται 
συγκεντρωµένα οι στόχοι-οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία της οικιακής 
κοµποστοποίησης : 

• Μείωση αποβλήτων. 

• Προστασία δηµόσιας υγείας. 

• Εµπλουτισµός εδάφους. 

• Εξοικονόµηση χρηµάτων. 

• Κοινωνικά οφέλη. 

 

Η προµήθεια κλαδοτεµαχιστή και οικιακών κάδων κοµποστοποίησης εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη που προκήρυξε (κωδ. 
Πρόσκλησης 4.10, µε Α.Π.: Οικ.105110/Π141 της 29/5/2013 και 4.10α, µε Α.Π.: 
106150/Π145 της 27/6/2013) το Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. του ΥΠΕΚΑ για τον Άξονα Προτεραιότητας 
4 “Προστασία εδαφικών συστηµάτων & διαχείριση στερεών αποβλήτων”, ο οποίος 
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής µε Κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας : 44 
∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων. 

 

Εκτιµούµενο κόστος πράξης  

Με βάση έρευνα αγοράς, το κόστος υλοποίησης για την προµήθεια των ως άνω 
περιγραφόµενων ειδών διαµορφώνεται ως εξής : 

 

Εξοπλισµός κοµποστοποίησης1 Τεµάχια 
Τιµή (€) 
µε ΦΠΑ 

∆απάνη (€) 
µε ΦΠΑ 

Θρυµµατιστής κλαδιών-ξύλου 1 55.965 55.965,00 
Κάδος οικιακής κοµποστοποίησης 
 συνοδευόµενος µε ειδικό µεταλλικό 
εργαλείο µεγάλου µήκους εύκολης 
ανάδευσης, αερισµού  δειγµατοληψίας 
και συγκοµιδής µικρής ποσότητας 
compost και σταθεροποιητής ph 

300 98,40 29.520,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 85.485,00 

                                                           

1 



 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α :  ΒΛ1ΛΩΕΗ-27Ψ 
            

 

Υλοποίηση  

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί: 

- κατόπιν διεξαγωγής δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε τη συµφερότερη τιµή 
(σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης» -ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) για την ανάδειξη του αναδόχου που θα 
προµηθεύσει τους κλαδοτεµαχιστές και του οικιακούς κάδους κοµποστοποίησης 

Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης. 
∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία το 
σύνολο της πράξης, αλλά και οι προσφορές για µέρος µόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

 

Η επιτροπή παραλαβής του έργου θα καθοριστεί µετά την έγκριση της πράξης από το 
Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α.. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε: 

• την έγκριση  της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης της πράξης «Προµήθεια 
κλαδοτεµαχιστή και οικιακών κάδων κοµποστοποίησης του ∆ήµου Καρδίτσας» 

• τον καθορισµό του τρόπου δηµοπράτησης όπως περιγράφεται ανωτέρω 

• την υποβολή του  συνηµµένου  Τεχνικού ∆ελτίου “  

 
 
2. Την τοποθέτηση του κου Τσίπρα ο οποίος εξέφρασε την διαφωνία του µε την 
προτεινόµενη πράξη  και δήλωσε ότι η παράταξή του θα ψηφίσει ΛΕΥΚΟ. 
 
3. Τις τοποθετήσεις,  απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
  
4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της έγκρισης της παραπάνω 
µελέτης, του καθορισµού τρόπου δηµοπράτησης και της υποβολής Τεχνικού ∆ελτίου, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Αγραφιώτου, 
Αναστασίου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορµπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, 
Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, 
Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Σούφλα, Τσιούκης, Χλαπάνας, Βερίλλης, Γεννάδιος, Ντελής, 
Ντούρλιας, Σουφλάκος και Αρχοντής ενώ ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι κ.κ. Τσίπρας, Γιοβάνης, 
Μακροστέργιος και Τσαντήλας (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν 
κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά 
τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.) Ο  
δηµοτικός σύµβουλος κ Παπαδηµητρίου Φώτιος δεν συµµετείχε στη συζήτηση και λήψη της 
παρούσας απόφασης λόγω αποχώρησής του από την συνεδρίαση. 
 
 
                                           Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

1. Την έγκριση  της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης της πράξης «Προµήθεια 
κλαδοτεµαχιστή και οικιακών κάδων κοµποστοποίησης του ∆ήµου Καρδίτσας» 
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2. Τον καθορισµό του τρόπου δηµοπράτησης µε ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό µε την 
συµφερότερη τιµή σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ. 

3. Την υποβολή του  αντίστοιχου  Τεχνικού ∆ελτίου   

 
 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Τσίπρας, Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Τσαντήλας οι οποίοι έδωσαν 
ΛΕΥΚΗ ψήφο (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο µέλος του 
συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση 
και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.)Ο δηµοτικός 
σύµβουλος κ Παπαδηµητρίου Φώτιος δεν συµµετείχε στη συζήτηση και λήψη της παρούσας 
απόφασης λόγω αποχώρησής του από την συνεδρίαση. 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό570/2013 
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  

 

 


