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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 20η του µήνα Αυγούστου 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. 348/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 10/7/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 348
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
19/10-7-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθµ.Πρωτ.: 22080/21-8-2013

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆.Ε ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ”, καθορισµός
του τρόπου ανάθεσης και υποβολή Τ.∆.Ε στο Ε.Π “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007 – 2013 (LEADER)
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
7:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.17761/5-7-2013 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) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

15) Σούφλα Ουρανία

2) Ζορµπάς Ιωάννης

3) Γούλας Σωτήριος

16) Τσιούκης Λάµπρος

3) Παπαγεωργίου Σταύρος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

17) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Χλαπάνας Ηλίας

5) Καραγιάννης Νικόλαος

18) Καρκαλέτση Θεοδώρα

5) Βερίλλης ∆οµήνικος

6) Κατσιαβάρας Θωµάς

19) Ντελής Ιωάννης

6) Γιοβάνης Γεώργιος

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

20) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

7) Τσαντήλας Βασίλειος

8) Κωτούλας Φίλιππος

21) Σουφλάκος Βασίλειος

8) Χάρµπας Θωµάς

9) Μαρκινός Αθανάσιος

22) Τσίπρας Εµµανουήλ

10) Μουζιούρας Νικόλαος

23) Μακροστέργιος Αθανάσιος

11) Μπατζιάκας Βασίλειος

24) Παπαδηµητρίου Φώτιος

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος

25) Αρχοντής ∆ηµήτριος

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 25), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα
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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 “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆.Ε
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ”, καθορισµός του τρόπου ανάθεσης και υποβολή
Τ.∆.Ε στο Ε.Π “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 (LEADER) και αφού έλαβε
υπόψη:
Α. Την τεχνική έκθεση του έργου, όπως συντάχθηκε από τις µηχανικούς της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Κυρ. Κοτσαµπάση, Μ. ∆ηµητρακοπούλου και Ελ. Βαγενά και έχει ως
εξής:
“Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια της µελέτης µε τίτλο «Αναβάθµιση
παιδικών χαρών στις ∆.Ε. Καρδίτσας, Κάµπου, Μητρόπολης, Ιτάµου» και αφορά στην
αναβάθµιση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργικότητας των παιδικών χαρών σε Τοπικές
Κοινότητες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κάµπου, Μητρόπολης και Ιτάµου του
∆ήµου Καρδίτσας.
Συγκεκριµένα, στόχος της µελέτης είναι η αναβάθµιση εξ ολοκλήρου των υφιστάµενων
παιδικών χαρών και αφορά πιο συγκεκριµένα στην τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων
οργάνων σύµφωνα µε το ΕΝ1176-1177, κοινόχρηστου εξοπλισµού, αλλά και στην
διαµόρφωση εν γένει του χώρου µε εξοµάλυνση του εδάφους, φύτευση δέντρων,
κατασκευή περιφράξεων-όπου χρειάζεται-, εγκατάσταση ύδρευσης και φωτισµού, ώστε να
πληρούν τις προδιαγραφές της 28492/18-5-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/18-52009) και να µπορούν να πιστοποιηθούν προκειµένου να λειτουργήσουν.
Οι υφιστάµενες παιδικές χαρές που µελετήθηκαν µε την παρούσα, βρίσκονται στις
παρακάτω Τοπικές Κοινότητες του ∆. Καρδίτσας :
Στη θέση «Περιφέρεια» της Τ.Κ. Καρδιτσοµάγουλας της ∆.Ε. Καρδίτσας.
-

Στη θέση «Πλατεία» της Τ.Κ. Αρτεσιανού της ∆.Ε. Καρδίτσας.

-

Στη θέση «Πάρκο-πλατεία» της Τ.Κ. Ρούσου της ∆.Ε. Καρδίτσας.

-

Στη θέση «Κέντρο οικισµού» της Τ.Κ. Παλαιοκκλησίου της ∆.Ε. Καρδίτσας.

-

Στη θέση «Γήπεδο µπάσκετ» της Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου της ∆.Ε. Κάµπου.

-

Στη θέση «Πλατεία» της Τ.Κ. Μακρυχωρίου της ∆.Ε. Κάµπου.

-

Στη θέση «Πάρκο» της Τ.Κ. Μέλισσας της ∆.Ε. Κάµπου.

-

Στη θέση «Πλατεία» της Τ.Κ. Μυρίνης της ∆.Ε. Κάµπου.

-

Στη θέση «Βόρεια παιδική χαρά» της Τ.Κ. Προδρόµου της ∆.Ε. Κάµπου.

-

Στη θέση «∆ίπλα από ∆ηµαρχείο» της Τ.Κ. Σταυρού της ∆.Ε. Κάµπου.

-

Στη θέση «Πλατεία» της Τ.Κ. Φράγκου της ∆.Ε. Μητρόπολης.

-

Στη θέση «Είσοδος οικισµού» της Τ.Κ. Μητρόπολης της ∆.Ε. Μητρόπολης.

-

Στη θέση «Είσοδος οικισµού» της Τ.Κ. Γεωργικού της ∆.Ε. Μητρόπολης.
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Στη θέση
Μητρόπολης.

«Νοτιανατολική

παιδική

χαρά»

της

Τ.Κ.

Κρύας

Βρύσης

της

-

Στη θέση «Λαογραφικό Μουσείο» της Τ.Κ. Ξινονερίου της ∆.Ε. Μητρόπολης.

-

Στη θέση «Γήπεδο ποδοσφαίρου» της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου της ∆.Ε. Μητρόπολης.

-

Στη θέση «Νηπιαγωγείο» της Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου.

-

Στη θέση «Κεντρική πλατεία» της Τ.Κ. Καστανιάς της ∆.Ε. Ιτάµου.

-

Στη θέση «Εκκλησία» της Τ.Κ. Αµπελικού της ∆.Ε. Ιτάµου.

-

Στη θέση «Είσοδος οικισµού» της Τ.Κ. Ραχούλας της ∆.Ε. Ιτάµου.

∆.Ε.

Οι επιλεχθείσες παιδικές χαρές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους των Τοπικών
Κοινοτήτων του ∆ήµου Καρδίτσας, σε περιοχές 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
αλλά και του κατάλληλου χώρου, 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, ο κοινόχρηστος αστικός εξοπλισµός και ο
φωτισµός είναι ελλιπείς, δεν υπάρχει ασφαλής περίφραξη του χώρου και όλα τα παραπάνω
δε διευκολύνουν τη χρήση των παιδικών χαρών από τα παιδιά και τους συνοδούς τους.
Ειδικότερα, δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της Απόφασης Υπ. Εσωτερικών υπ. αριθµ.
28492 (ΦΕΚ Β’/931/18.05.2009) αναφορικά µε τον εξοπλισµό οργάνων, τον κοινόχρηστο
εξοπλισµό, την καταλληλότητα του χώρου.
Με την παρούσα µελέτη, προτείνεται, ως επί το πλείστον, η αντικατάσταση των
οργάνων µε νέα πιστοποιηµένα όργανα από ∆ιαπιστευµένο Φορέα, σύµφωνα µε την
28492/2009 Υπουργική Απόφαση, καθώς και η συµπλήρωση-αντικατάσταση του αστικού
εξοπλισµού (φωτιστικά, παγκάκια, κάδοι απορριµµάτων, βρύσες κ.λ.π.) σε αυτές,
προκειµένου να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας τους. Όλες οι παιδικές
χαρές θα είναι προσβάσιµες από ΑΜΕΑ, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση, ενός
τουλάχιστον οργάνου κατάλληλου για παιδιά µε µειωµένη κινητικότητα.
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 υφιστάµενους χώρους, η επιλογή των
απαραίτητων ειδών αστικού εξοπλισµού καθώς και η τοποθέτηση περίφραξης και η
δεντροφύτευση όπου απαιτείται.
Θα γίνει ηλεκτροφωτισµός του χώρου των παιδικών χαρών, σε όσες δεν υπάρχει
υφιστάµενος φωτισµός και συγκεκριµένα στις παιδικές χαρές των τοπικών κοινοτήτων Αγίου
Γεωργίου, Καρδιτσοµάγουλας, Καστανιάς, Κρύας Βρύσης, Ξυνονερίου, Παλαιοκκλησίου και
Ραχούλας. Ο ηλεκτροφωτισµός θα γίνει µε διακοσµητικά φωτιστικά µε λαµπτήρα
αλογονιδίων των µετάλλων κεραµικού καυστήρα (ceramic metal halide) 70W. O συµβατικός
φωτισµός θα ενισχυθεί µε ηλιακά φωτιστικά, ώστε να δοθεί µια περιβαλλοντική διάσταση και
να ευαισθητοποιηθούν οι χρήστες των χώρων σχετικά µε τη χρήση της ηλιακής ενέργειας.
Στους χώρους των παιδικών χαρών προβλέπεται δίκτυο υποδοµής για την ύδρευση και
αποχέτευση στις βρύσες.
Τέλος, επισηµαίνεται για µία ακόµη φορά, ότι στόχος αυτής της µελέτης είναι η
αναβάθµιση των ανωτέρω είκοσι παιδικών χαρών µε πλήρη συµµόρφωση προς την
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28492/2009 Υπουργική Απόφαση. Για το σκοπό αυτό, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του
έργου και όταν ολοκληρώνονται κάποιες δραστηριότητες του έργου και πιο συγκεκριµένα
όταν ολοκληρώνονται οι εργασίες εγκατάστασης των νέων πιστοποιηµένων οργάνωνσυµπεριλαµβανοµένου της ολοκλήρωσης του επιφάνειας πτώσης σε αυτά- για κάθε µία
παιδική χαρά, θα πιστοποιούνται άµεσα από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή
και κάθε άλλο φορέα διαπιστευµένο για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συµβούλιο
∆ιαπίστευσης, για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των
παιδικών χαρών, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της 28492/2009 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης
µετά την εξ ολοκλήρου περαίωση έκαστης παιδικής χαράς θα καλείται η Επιτροπή Ελέγχου
Παιδικών Χαρών
Ν. Καρδίτσας, άρθρο 9 της 28492/2009 Υπουργικής Απόφασης ώστε να
γνωµοδοτεί επί της καταλληλότητας της παιδικής χαράς-και να γίνουν τυχόν διορθωτικές
κινήσεις µετά από παρατηρήσεις- και την χορήγηση του πιστοποιητικού καταλληλότητας από
την Επιτροπή και του ειδικού σήµατος καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς.
Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε 368.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α”.
Β. Την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΤ∆ ΑΝΚΑ Α.Ε., στο µέτρο L321-2 του
ΑΞΟΝΑ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013»
Αποφάσισε οµόφωνα
1. Την παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ», συνολικού
προϋπολογισµού 368.000,00 € (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 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆.Ε.
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ», προϋπολογισµού 368.000,00 € στα πλαίσια
της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΤ∆ ΑΝΚΑ Α.Ε. και στο µέτρο L321-2 του
ΑΞΟΝΑ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο δηµοτικός
σύµβουλος κ. Αρχοντής ∆ηµήτριος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 348/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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