
                                                           

  
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 3η 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. 279/2012 
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. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

279/2012 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
11/2-7-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

             
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια 

Αυτοματοποιημένου Συστήματος  Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήμου Καρδίτσας» 
στα πλαίσια της με Α.Π. 1293/02-05-2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του 
Άξονα Προτεραιότητας «2. Αναβάθμιση Αστικών Υποδομών» του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση  2012-2015». 
 

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    
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 υποβολή 
αίτησης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου 
Συστήματος  Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήμου Καρδίτσας» στα πλαίσια της με Α.Π. 
1293/02-05-2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του Άξονα Προτεραιότητας «2. 
Αναβάθμιση Αστικών Υποδομών» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική 
Αναζωογόνηση  2012-2015»  και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την προφορική  εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Καραγιάννη Νικόλαου  η οποία έχει ως εξής: 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
1293/02-05-2012  πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλεί τους ∆ήμους της Χώρας για την 
υποβολή προτάσεων , προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν,  στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» με Κωδικό Πρόσκλησης 
12/2012/∆  στα πλαίσια των αξόνων προτεραιότητας :Αναβάθμιση αστικών υποδομών , 
Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος , Ενίσχυση ελκυστικότητας πόλεων. 
Προτείνω την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο ανωτέρω χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
για την πράξη με τίτλο:  «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος  Κοινοχρήστων 
Ποδηλάτων ∆ήμου Καρδίτσας» . 
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου πράξης : 
Η πράξη αφορά στην εισαγωγή αυτοματοποιημένου Συστήματος ∆ιάθεσης Κοινόχρηστων 
Ποδηλάτων στο ∆ήμο  Καρδίτσας , το οποίο: 

 θα αποτελέσει ένα αποδοτικό και προσιτό σύστημα δημόσιας μεταφοράς 
 θα προωθήσει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα 
 θα αναβαθμίσει το φυσικό και δομημένο περιβάλλον (μείωση κυκλοφοριακού φόρτου, 

εισαγωγή σε επιλεγμένα σημεία Σταθμών Ενοικίασης με φιλικά περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες και αισθητική που αναβαθμίζει το δομημένο αστικό περιβάλλον) 

 θα αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής της πόλης , μειώνοντας τους ρύπους και την 
ηχορρύπανση και αυξάνοντας την ασφάλεια των μετακινήσεων 

 θα μειώσει το κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό πρόβλημα του κέντρου της Καρδίτσας 
 θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας 

Σκοπός της πράξης: 
Σκοπός της πράξης είναι να παρέχει τη δυνατότητα στους δημότες και  επισκέπτες του 
∆ήμου Καρδίτσας να χρησιμοποιούν κοινόχρηστα ποδήλατα για τις διαδρομές τους , 
διευκολύνοντας τη μετακίνησή τους , αποφεύγοντας τη χρήση ιδιωτικών μεταφορικών 
μέσων (ΙΧ και μηχανοκίνητα δίκυκλα), υποβοηθώντας το έργο των μέσων μαζικής 
μεταφοράς και συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη μείωση των ρύπων εντός της πόλης. 
Στόχοι  πράξης: 
Το Σύστημα αποτελεί μία τεχνολογική λύση για την αειφόρο χρήση των ποδηλάτων ως ένα 
μέσο μεταφοράς για σύντομες διαδρομές για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των 
ανθρώπων στα αστικά κέντρα και στοχεύει – μεταξύ άλλων : 

 Στην ανάδειξη του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς και όχι μόνο αναψυχής  



                                                           
 Στην μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις κεντρικές περιοχές της πόλης 
 Στη μείωση των αστικών ρύπων 
 Στη βελτίωση της υγείας των πολιτών  
 Στη δημιουργία θετικής δημοσιότητας για την πόλη και στη συμβολή στην τουριστική 

της ανάπτυξη. 
 Τέλος το Σύστημα αναμένεται να συμβάλει θετικά στην απασχόληση , δημιουργώντας 

νέες θέσεις εργασίες στην πόλη της Καρδίτσας. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το ∆ημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας : 
Να εγκρίνει την υποβολή πρότασης (αίτημα χρηματοδότησης) 
Να εγκρίνει το  Τεχνικό ∆ελτίο της Προτεινόμενης Πράξης «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου 
Συστήματος  Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήμου Καρδίτσας»  
 

2.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1293/02-05-2012  πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

 
3.  Το Τεχνικό  ∆ελτίο της Προτεινόμενης Πράξης «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος  

Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήμου Καρδίτσας» . 
 

4.   Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων. 
  

 Αποφάσισε ομόφωνα 
 
1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια 
Αυτοματοποιημένου Συστήματος  Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήμου Καρδίτσας» στα πλαίσια 
της με Α.Π. 1293/02-05-2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του Άξονα 
Προτεραιότητας «2. Αναβάθμιση Αστικών Υποδομών» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«Αστική Αναζωογόνηση  2012-2015» (αίτημα χρηματοδότησης) 
 
2.Εγκρίνει το Τεχνικό ∆ελτίο της Προτεινόμενης Πράξης «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου 
Συστήματος  Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήμου Καρδίτσας» . 
 
 
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 279/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
 


