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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη (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. 280/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 2/7/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
280/2012
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
11/2-7-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για χρήση του Μητροπολιτικού ∆ικτύου
Οπτικών Ινών του ∆ήμου Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και ώρα 6:30
μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 16326/28-6-2012 έγγραφη πρόσκληση
του 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

18) Βερίλλης ∆ομήνικος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

19) Καρκαλέτση Θεοδώρα

2) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

3) Γούλας Σωτήριος

20) Ντελής Ιωάννης

3) Μουζιούρας Νικόλαος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21) Ντούρλιας ∆ημήτριος

4) Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22) Σουφλάκος Βασίλειος

5) Αρχοντής ∆ημήτριος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23) Τέγος Χρήστος

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Γιοβάνης Γεώργιος

8) Κωτούλας Φίλιππος

25)Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Μαρκινός Αθανάσιος

26)Τσίπρας Εμμανουήλ

10) Μπατζιάκας Βασίλειος

27)Τσαντήλας Βασίλειος

11) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Χάρμπας Θωμάς

12) Νασιάκου Αλεξάνδρα
13) Παπαγεωργίου Σταύρος
14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
15) Σούφλα Ουρανία
16) Τσιούκης Λάμπρος
17) Χλαπάνας Ηλίας
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 28), 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 αίτημα του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για χρήση του Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών του ∆ήμου
Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη:
1.Το υπ' αριθμ. πρωτ. 12094/17-5-2012 έγγραφο αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2.Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήμου Καρδίτσας κ. Μαυραντζά Θωμά η οποία έχει ως
εξής:
“Ο ∆ήμος Καρδίτσας έχει κατασκευάσει και χρησιμοποιεί Μητροπολιτικό ∆ίκτυο οπτικών
ινών. Το έργο κατασκευάστηκε στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” και στη συνέχεια επεκτάθηκε με την
Πρόσκληση 195 του ιδίου Ε.Π. Το δίκτυο εκτείνεται στην πόλη της Καρδίτσας αλλά και στη
∆ημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας καθώς και στο Αμαξοστάσιο του ∆ήμου Καρδίτσας.
Το δίκτυο περιλαμβάνει σαν τελικούς χρήστες σημεία άμεσου ενδιαφέροντος του ∆ήμου
Καρδίτσας, φορείς του ευρύτερου ∆ημόσιου τομέα, Επιμελητήρια και εκπαιδευτικές μονάδες.
Το συνολικό συμβατικό κόστος των δύο έργων (αρχικό και επέκταση) ανέρχεται στο ποσό
των 1.130.129,08 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την υπ' αριθμό 5341 της 7/5/2012 αίτησή του, ζητά να του
επιτραπεί η χρησιμοποίηση του ΜΑΝ. Ο σκοπός της χρήσης είναι να διασυνδεθούν όλες οι
εκπαιδευτικές μονάδες, οι οποίες είναι ήδη τελικοί χρήστες του ΜΑΝ, με το Πανελλήνιο
Σχολικού ∆ίκτυο (Π.Σ.∆.) με υπερυψηλές ταχύτητες. Οι εκπαιδευτικές μονάδες που μπορούν
να συνδεθούν παραθέτονται στο Παράρτημα Α. Αυτή τη στιγμή καμία σχολική μονάδα δεν
έχει ενεργοποιήσει τη σύνδεσή της με το ΜΑΝ εξαιτίας θεσμικών και τεχνικών ζητημάτων, τα
οποία δεν μπορούσαν και δεν είχαν σχεδιαστεί να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των δύο
έργων.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης “ΣΤΗΡΙΖΩ” του Ε.Π.
“Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση” (με την υπ' αριθμό 2574/14-10-2011, Α∆Α
45ΟΨ46941∆-Ο1Ι απόφαση της Υπουργού Παιδείας) και θα λειτουργήσει συμβουλευτικά για
την επίτευξη των στόχων του έργου.
Η ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας εξέτασης τις ενέργειες που
πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση του αιτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
κατέληξε στα εξής:
1.Οι ενέργειες που απαιτούνται δεν προκαλούν δαπάνες για το ∆ήμο Καρδίτσας.
2.Οι ενέργειες που απαιτούνται δεν διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των
υπηρεσιών και των γραφείων του ∆ήμου Καρδίτσας που ήδη χρησιμοποιούν το ΜΑΝ.
3.Η ενεργοποίηση των συνδέσεων των εκπαιδευτικών μονάδων δεν προκαλεί
κινδύνους για το εσωτερικό δίκτυο του ∆ήμου Καρδίτσας και τα Πληροφοριακά του
συστήματα.
4.Η ενεργοποίηση των συνδέσεων των εκπαιδευτικών μονάδων δεν θα επηρεάσει τις
ταχύτητες πρόσβασης των χρηστών του ∆ήμου Καρδίτσας στα διάφορα κ συστήματα ή στο
διαδίκτυο.
5.Η πραγματοποίηση των ρυθμίσεων που απαιτούνται μπορούν να γίνουν από το
προσωπικό της ∆ιεύθυνσης σε συνεργασία με το προσωπικό του πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
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με το οποίο εξάλλου υπήρξε συνεργασία και κατά την υλοποίηση των δύο έργων του ΜΑΝ.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ήταν άλλωστε ο Τεχνικός Σύμβουλος στα δύο αυτά έργα
(Πρόσκληση 93 και 195).
6.Η ενεργοποίηση των συνδέσεων θα αξιοποιήσει επιτέλους μια υποδομή η οποία
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Επιπλέον θα παράσχει
σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές στις εκπαιδευτικές μονάδες με όλα τα οφέλη που
αυτό συνεπάγεται.
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, η ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού,
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Επίσης, προτείνει τον ορισμό του υπαλλήλου Μαυραντζά Θωμά ως υπεύθυνου
για τις ενέργειες και τις επαφές που θα χρειαστούν.”
3.Το παράρτημα στο οποίο παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές μονάδες που μπορούν να
συνδεθούν στο ΜΑΝ οπτικών ινών του ∆ήμου Καρδίτσας:
Α/Α

Περιγραφή

1

1ο ∆ημοτικό Σχολείο

2

2ο ∆ημοτικό Σχολείο

3

5ο-15ο ∆ημοτικό Σχολείο

4

6ο ∆ημοτικό Σχολείο

5

8ο ∆ημοτικό Σχολείο

6

9ο ∆ημοτικό Σχολείο

7

Σχολικό Συγκρότημα 1ου Γυμνασίου

8

Σχολικό Συγκρότημα 2ου Γυμνασίου- 2ου Λυκείου

9

Σχολικό Συγκρότημα 4ου Γυμνασίου- 4ου Λυκείου

10

Σχολικό Συγκρότημα 5ου Γυμνασίου- 5ου Λυκείου

11

Σχολικό Συγκρότημα 6ου Γυμνασίου

12

1ο Λύκειο Καρδίτσας

13

Σχολικό Συγκρότημα 1ο- 2ο ΤΕΕ Καρδίτσας- ΙΕΚ

14

3ο ΤΕΕ

15

ΤΕΙ Τροφίμων

16

ΤΕΙ Θεσσαλίας Τμήμα ∆ασοπονίας

17

ΤΕΙ Θεσσαλίας Τμήμα Ξύλου & Επίπλου

18

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κτηνιατρική Σχολή

19

∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

20

∆ιεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων.
Αποφάσισε ομόφωνα
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Α. Την αποδοχή του αιτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για χρήση του Μητροπολιτικού
∆ικτύου Οπτικών Ινών του ∆ήμου Καρδίτσας, εφόσον:
1.Οι ενέργειες που απαιτούνται δεν προκαλούν δαπάνες για το ∆ήμο Καρδίτσας.
2.Οι ενέργειες που απαιτούνται δεν διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των
υπηρεσιών και των γραφείων του ∆ήμου Καρδίτσας που ήδη χρησιμοποιούν το ΜΑΝ.
3.Η ενεργοποίηση των συνδέσεων των εκπαιδευτικών μονάδων δεν προκαλεί
κινδύνους για το εσωτερικό δίκτυο του ∆ήμου Καρδίτσας και τα Πληροφοριακά του
συστήματα.
4.Η ενεργοποίηση των συνδέσεων των εκπαιδευτικών μονάδων δεν θα επηρεάσει τις
ταχύτητες πρόσβασης των χρηστών του ∆ήμου Καρδίτσας στα διάφορα κ συστήματα ή στο
διαδίκτυο.
5.Η πραγματοποίηση των ρυθμίσεων που απαιτούνται μπορούν να γίνουν από το
προσωπικό της ∆ιεύθυνσης σε συνεργασία με το προσωπικό του πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
με το οποίο εξάλλου υπήρξε συνεργασία και κατά την υλοποίηση των δύο έργων του ΜΑΝ.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ήταν άλλωστε ο Τεχνικός Σύμβουλος στα δύο αυτά έργα
(Πρόσκληση 93 και 195).
6.Η ενεργοποίηση των συνδέσεων θα αξιοποιήσει επιτέλους μια υποδομή η οποία
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Επιπλέον θα παράσχει
σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές στις εκπαιδευτικές μονάδες με όλα τα οφέλη που
αυτό συνεπάγεται, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Β. Ορίζει τον Μαυραντζά Θωμά, υπάλληλο του ∆ήμου Καρδίτσας, ως υπεύθυνο για τις
ενέργειες και τις επαφές που θα χρειαστούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχε ο ∆ημοτικός
Σύμβουλος κ. Τσίπρας Εμμανουήλ, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 280/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

