
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 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 14η του µήνα Απριλίου του έτους 2014 
και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη 
(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’ αριθµ. 80/2014 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 11/4/2014 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

4/11-4-2014 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΑΓΛΑΪΑ  ΜΠΑΚΑΡΟΥ 
                                                                 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΨΗΜΜΕΝΟΥ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τροποποίηση της υπ' αριθµ. 
370/2013 κανονιστικής απόφασης που αφορά στους όρους χρήσης και λειτουργίας 
Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος 

Παρασκευή και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 9507/7-

4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία 

έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος   1) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος 

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   2) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος,  

3) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος        3) Γεννάδιος Ιωάνης, Τακτικό Μέλος 

4) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   4) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος 

5) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος            

6)   αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7)              

8)    

9)   

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντα ήταν τα 5), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 



 
 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Βασιλική Τσατσαρώνη, για την 

τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε 
τροποποίησης της υπ' αριθµ. 370/2013 κανονιστικής απόφασης που αφορά στους όρους 
χρήσης και λειτουργίας του Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων 
∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. 370/2013 κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά 
στους όρους χρήσης και λειτουργίας του Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Ποδηλάτων 
∆ήµου Καρδίτσας. 
 

2.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Σδρόλια Παρασκευής, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Στο πλαίσιο του προγράµµατος Αστική Αναζωογόνηση 2012- 2015 του Πράσινου Ταµείου 
του ΥΠΕΚΑ εντάχθηκε, χρηµατοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε η εγκατάσταση 
Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στο ∆ήµο Καρδίτσας µε 
προϋπολογισµό 225.987,90 €. 
Με την υπ' αριθµ. 370/2013 κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας 
εγκρίθηκε ο κανονισµός που προσδιορίζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του 
συστήµατος. Προκειµένου να αυξηθεί η χρήση του Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος 
Ποδηλάτων θεωρήθηκε απαραίτητο να δοθεί δωρεάν συνδροµητικά κάρτα σε άτοµα που 
ανήκουν σε ειδικές ή ασθενέστερες οικονοµικά οµάδες πληθυσµού. 
Για το λόγο αυτό τροποποιείται το άρθρο 7 όπως φαίνεται στη συνηµµένη Κανονιστική 
Απόφαση. 
Επιπλέον τροποποιείται το άρθρο 15 του κανονισµού, λόγω κατάργησης της ∆/νσης 
∆ηµοτικής αστυνοµίας και αντικατάσταση του προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας µε τον προϊστάµενο του Τµήµατος Πολιτισµού της ∆/νσης Παιδείας και 
Πολιτισµού, στην Τριµελή Επιτροπή για την διαπίστωση φθορών και κλοπής ποδηλάτων 
και την επιβολή προστίµων.” 
 

3.Την υπ' αριθµ. 136/2014 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Καρδίτσας. 
 

4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

Οµόφωνα εισηγείται 
 

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης µε την οποία τροποποιείται η υπ' αριθµ. 370/2013 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στους όρους χρήσης και λειτουργίας 
Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας, ως εξής: 
 

Τροποποιεί τα άρθρα 7 και 15 και συγκεκριµένα: 
ΑΡΘΡΟ 7 – Κόστος και τρόποι πληρωµής 
7.1 Συνδροµητές και περιστασιακοί χρήστες 

• Στην υπηρεσία µπορούν να έχουν πρόσβαση περιστασιακοί χρήστες και 
συνδροµητές.  

• Το κόστος της υπηρεσίας περιλαµβάνει ένα πάγιο κόστος πρόσβασης και µία 
προοδευτική χρέωση κατά τη διάρκεια της χρήσης που προσδιορίζεται ως 
ακολούθως: 
 

Συνδροµητές 
 



 
 

 

Κόστος κτήσης κάρτας 0 € 

Ετήσια συνδροµή 20 €(2) 

Χρήση την 1η µισή ώρα ∆ωρεάν 

Χρήση τα επόµενα ηµίωρα 0,30 € 

(1 λεπτό το λεπτό) 

 

Περιστασιακοί χρήστες 
 
 

 
Χρέωση απόκτησης κάρτας διάρκειας 24 

ωρών 
1 €(3) 

Χρέωση απόκτησης κάρτας διάρκειας 3 
ηµερών 

2 €(3) 

Χρέωση απόκτησης κάρτας διάρκειας 7 
ηµερών 

3 €(3) 

Χρήση την 1η µισή ώρα ∆ωρεάν 

Χρήση τα επόµενα ηµίωρα 0,30 € 

(1 λεπτό το λεπτό) 

 

Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις ή Άλλα Καταστήµατα της Πόλης 
 
 

 
Κόστος κτήσης κάρτας 0,00 € 

Ετήσια συνδροµή 0,00 € 

Χρέωση απόκτησης δικαιώµατος χρήσης 
διάρκειας 24 ωρών από τους πελάτες 

0,00 € 

Χρέωση απόκτησης δικαιώµατος χρήσης 
διάρκειας 3 ηµερών από τους πελάτες 

0,00 € 

Χρέωση απόκτησης δικαιώµατος χρήσης 
διάρκειας 7 ηµερών από τους πελάτες 

0,00 € 

 
2.Η συνδροµή αντιστοιχεί σε χρόνο χρέωσης. 

 
• Η χρέωση χρόνου χρήσης µετά το πρώτο ηµίωρο είναι 1 λεπτό το λεπτό 
• Συνδροµητές : Οι συνδροµητές χρησιµοποιούν µια ειδική προπληρωµένη κάρτα 

συνδροµητή που παραλαµβάνουν κατά την εγγραφή τους.  



 
 

 

Η συνδροµητική κάρτα είναι µια προ-πληρωµένη κάρτα. Ο συνδροµητής προκειµένου 
να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία οφείλει να έχει διαθέσιµο χρόνο χρήσης στην κάρτα 
του. Η προσθήκη χρόνου χρήσης µιας συνδροµητικής κάρτας πραγµατοποιείται στις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Καρδίτσας µε την καταβολή χρηµατικού αντιτίµου. Το 
ελάχιστο ποσό ανανέωσης της κάρτας µε χρόνο χρήσης ποδηλάτου είναι 5 €. Το 
σύστηµα µπλοκάρει προσωρινά την πρόσβαση στην υπηρεσία των συνδροµητικών 
καρτών εφόσον το εναποµένων ποσό είναι µικρότερο των 0,5 €(4). Τα ποσά που 
κατατίθενται στην κάρτα συνδροµής και δεν καταναλώνονται ως χρόνος χρήσης κατά 
την διάρκεια της ετήσιας συνδροµής δεν αποδίδονται στον πελάτη στη λήξη του έτους. 
• Περιστασιακοί χρήστες : Οι περιστασιακοί χρήστες χρησιµοποιούν την πιστωτική 

τους κάρτα. 
Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη πραγµατοποιείται στην λήξη του χρόνου 
ισχύος χρήσης της υπηρεσίας, δηλαδή στην λήξη ισχύος του κωδικού του και 
περιλαµβάνει το σύνολο των χρεώσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά τον χρόνο 
ισχύος χρήσης της υπηρεσίας. Στην περίπτωση πολλαπλής χρήσης της υπηρεσίας κατά 
την διάρκεια του χρόνου ισχύος ενός κωδικού, θα πραγµατοποιείται µία χρέωση για το 
συνολικά οφειλόµενο ποσό. 
• Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις ή άλλα καταστήµατα της πόλης : Οι Ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις ή τα καταστήµατα χρησιµοποιούν µια ειδική προπληρωµένη κάρτα 
συνδροµητή που παραλαµβάνουν κατά την εγγραφή τους και παραχωρούν στους 
πελάτες τους. 

Τα ξενοδοχεία και τα καταστήµατα θα µπορούν να παραλαµβάνουν από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του ∆ήµου Καρδίτσας µια συνδροµητική προ-πληρωµένη κάρτα, κόστους 
20€ (είκοσι ευρώ) µε διάρκεια ισχύος ενός έτους. Κάθε ξενοδοχείο ή κατάστηµα θα 
µπορεί να εκδίδει όσες ετήσιες κάρτες επιθυµεί στο όνοµα του, ανάλογα µε την ζήτηση 
που θα έχει η χρήση του συστήµατος από τους πελάτες του. 
Τα ξενοδοχεία και τα καταστήµατα έχοντας στην κατοχή τους τη συνδροµητική κάρτα, 
θα µπορούν να την παραχωρούν στους πελάτες τους µε χρέωση ή δωρεάν, 
ενηµερώνοντας ηλεκτρονικά το σύστηµα EasyBike (στο οποίο θα έχουν πρόσβαση) µε 
τα στοιχεία των πελατών, σύµφωνα µε εγχειρίδιο χρήσης που θα τους προσκοµιστεί. 
Οι χρεώσεις που αναλύονται στο παρόν άρθρο, έχουν ισχύ από την έγκριση της 
παρούσας κανονιστικής απόφασης και υπόκεινται σε αναθεώρηση σε κάθε στιγµή.  
7.2 ∆ωρεάν χρήση σε ειδικές οµάδες 
Στην υπηρεσία µπορεί να έχουν δωρεάν πρόσβαση οι παρακάτω οµάδες: 
1.Όλοι οι φοιτητές- σπουδαστές ΑΕΙ και ΤΕΙ, που σπουδάζουν στην Καρδίτσα, ή που 
κατάγονται από την Καρδίτσα και σπουδάζουν σε άλλη πόλη µε την επίδειξη των 
απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων. 
2.Τα µέλη της φιλαρµονικής Καρδίτσας σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που 
προσφέρουν δωρεάν στο ∆ήµο Καρδίτσας. 
3.Στους ανέργους δηµότες της Καρδίτσας µε την επίδειξη της κάρτας ανεργίας, για 
όσο διάστηµα είναι σε ανεργία. 
4.Σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες που µπορούν να χρησιµοποιήσουν ποδήλατο. 
5.Σε νεφροπαθείς µε σκοπό την εύκολη µετάβασή τους µε σκοπό την εύκολη 
µετάβασή τους στο Νοσοκοµείο Καρδίτσας. 
7.3 ∆ωρεάν χρήση σε επίσηµους καλεσµένους 
Στην υπηρεσία µπορεί να έχουν δωρεάν πρόσβαση επίσηµοι προσκεκληµένοι του 
∆ήµου Καρδίτσας, στους οποίους η αρµόδια υπηρεσία θα εκδίδει δωρεάν κάρτα 
χρήσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 – Τριµελής Επιτροπή για την διαπίστωση φθορών και κλοπής 
ποδηλάτων και την επιβολή προστίµων.  



 
 

 

Συγκροτείται τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο που είναι 
επιφορτισµένος µε την προώθηση της πολιτικής του ποδηλάτου, τον Προϊστάµενο 
Τµήµατος Πολιτισµού της ∆/νσης Παιδείας και Πολιτισµού και τον υπάλληλο του ∆ήµου 
Καρδίτσας που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και οµαλή λειτουργία του 
αυτοµατοποιηµένου συστήµατος ποδηλάτων, οι οποίοι θα ορίζονται µε απόφαση 
∆ηµάρχου. 
 
Οι αρµοδιότητες της επιτροπής είναι οι παρακάτω: 
• Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τροποποιήσεις των όρων χρήσης και λειτουργίας 

του συστήµατος. 
• Εξετάζει τις αιτήσεις χορήγησης συνδροµητικών καρτών σε µόνιµους ή περιστασιακούς 

χρήστες, αλλά και σε ξενοδοχεία ή άλλα καταστήµατα που τυχόν θα συνεργαστούν µε 
το ∆ήµο Καρδίτσας σχετικά µε το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ποδηλάτων. 

• Βεβαιώνει παραβάσεις των χρηστών στο σύστηµα. 
• Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο σύστηµα χρήστες ή άλλοι πολίτες, ηθεληµένα ή 

όχι, και επιβάλλει την αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη 
επήλθε εσκεµµένα, τότε επιβάλλει τα ανάλογα πρόστιµα σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 
παρόντος. 

• ∆ιακόπτει και επαναλειτουργεί το σύστηµα σε περίπτωση που εντοπιστούν βλάβες για 
την άµεση αποκατάσταση των οποίων απαιτείται η διακοπή του συστήµατος. 

• Παρακολουθεί και ελέγχει την εταιρεία που διαχειρίζεται την υποστήριξη και 
συντήρηση του συστήµατος. 

• ∆ιαπιστώνει βλάβες που έχουν υποστεί τα ποδήλατα και δίνει εντολή στο διαχειριστή 
του συστήµατος για την αποκατάστασή τους είτε το κόστος τους καλύπτεται από το 
συµφωνητικό µεταξύ ∆ήµου Καρδίτσας και εταιρίας, είτε βαρύνει το ∆ήµο Καρδίτσας. 

• Εγκρίνει τις διαφηµίσεις και ορίζει το χώρο που παρέχεται στον εκάστοτε χορηγό του 
συστήµατος ο οποίος υποστηρίζει οικονοµικά τη διαχείριση και υποστήριξη του 
αυτοµατοποιηµένου συστήµατος ποδηλάτων. 

• ∆έχεται καταγγελίες και αιτήµατα δηµοτών σε σχέση µε τη λειτουργία του συστήµατος 
(επεκτάσεις δικτύου, βλάβες κλπ ) 

• Σε περίπτωση κλοπής ποδηλάτου ή βανδαλισµού στους σταθµούς ή τα ποδήλατα, 
µεριµνά για όλες τις απαιτούµενες διοικητικές ενέργειες προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες 
(Τµήµα Ασφαλείας, Τροχαία κλπ), συγκεντρώνει στοιχεία για τα περιστατικά ή τους 
πιθανούς δράστες και συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες µε κάθε νόµιµο τρόπο 
για την διαλεύκανση των υποθέσεων. 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ποιος είναι ο δράστης της κλοπής ή του βανδαλισµού 
στους σταθµούς επιβάλλει το ανάλογο πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 
παρόντος. 
 
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθµ. 370/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 80 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

  

                                    
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ                                    Ακολουθούν υπογραφές 

  



 
 

 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


