
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 και
ώρα  10.00  π.μ,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  283/2015
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 11-6-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 283
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

13/11-6-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                          ΘΕΜΑ
Καθορισμός τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη αστικής κινητικότητας

για έργα χαμηλού κόστους στην Καρδίτσα”

  Στην Καρδίτσα σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα

7.00'  μ.μ.,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα Καρδίτσας  και  ύστερα  από την υπ’  αριθ.  12913/5-6-2015 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 17) Σβάρνας Ιωάννης 1) Μαρκινός Αθανάσιος

2) Αντωνίου Σωτήριος 18) Τάντος Μιχαήλ 2) Παπαγεωργίου Σταύρος 

3) Αραμπατζής Δημήτριος 19) Τίκας Τριαντάφυλλος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 20) Ψημμένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 21) Παπαλός Κωνσταντίνος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 22) Γούλας Σωτήριος

7) Γούλας Γεώργιος 23) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

8) Διαμαντή Ευαγγελία 24) Τσιούκης Λάμπρος

9) Καπράνας Απόστολος 25) Βαρελάς Βάιος

10) Κολοκύθα Άλκηστις 26) Αμπαντζή Μαρία

11) Κουρκούνας Βασίλειος 27) Μιχαλάκης Κων/νος

12) Λέκκας Αλέξανδρος 28) Λέμας Ευάγγελος

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης 29) Χατζής Ηλίας

14) Μπακαλάκου Σωτηρία 30) Κρανιάς Βασίλειος

15) Ντελής Ιωάννης 31) Σχορετσανίτης Ηλίας

16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος



Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο 33

μελών,  παρόντες  ήταν  31),  οι  οποίοι  αποτελούν  και  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  Σώματος,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  96  του  Ν.3463/2010 «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,

παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. 

---------------------

  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με καθορισμό
τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη αστικής κινητικότητας για έργα χαμηλού
κόστους στην Καρδίτσα”  και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την  εισήγηση  της  υπαλλήλου  της  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Πληροφορικής  και
Διαφάνειας τμήμα Προγραμματισμού Παρθένη Λαμπρινής, η οποία έχει ως εξής:

    “Το 2004 εκπονήθηκε από τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο ¨Διερεύνηση της Μεθοδολογίας Εφαρμογής
Συνδυασμένων Πολεοδομικών και Κυκλοφοριακών Πολιτικών για τη δημιουργία Συνθηκών
Βιώσιμης Κινητικότητας¨.  Από τότε έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια, η πόλη εξελίχθηκε
δυναμικά σε διάφορες κατευθύνσεις, όπως:
- η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων που έφερε την Καρδίτσα σε
εθνικό  επίπεδο,  στην  πρωτοπορία  των  ποδηλατικών  υποδομών  αλλά  και  της  μέσης
ημερήσιας μετακίνησης με ποδήλατο, 
-  η  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  ολοκλήρωση  της  περιφερειακής  οδού  και  των
παράπλευρων δρόμων,
- η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων και για το λόγο αυτό η αναγκαιότητα λήψης
μέτρων για την προστασία της κεντρικής περιοχής 
- η αλλαγή της αντίληψης των δημοτών σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα
- η τροποποίηση των οικονομικών δεδομένων κλπ.
Επιπλέον αυτή τη χρονική περίοδο συντάσσεται και το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της
πόλης (έχει ολοκληρωθεί η Α΄ Φάση και εκπονείται η Β΄ Φάση).
Εξαιτίας όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θεωρήθηκε αναγκαίο να επικαιροποιηθεί  το
αρχικό  ερευνητικό πρόγραμμα που είχε εκπονηθεί από το ΕΜΠ, με νέα μελέτη η οποία θα
εκπονηθεί  σε δύο φάσεις.  Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από την αξιολόγηση των
στοιχείων της πρώτης φάσης, θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση προκαταρκτικών
προτάσεων  και  κυκλοφοριακών  σεναρίων.  Η  προκαταρκτικές  προτάσεις  και  τα
κυκλοφοριακά  σενάρια  θα  αποτελέσουν  αντικείμενο  συζήτησης  τόσο  ανάμεσα  στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Μελετητή, όσο και ανάμεσα στα θεσμοθετημένα όργανα του
Δήμου και σε γνωμοδοτούντες φορείς ή Υπηρεσίες.
Μετά το πέρας της Β’ φάσης της μελέτης, θα υποβληθεί τεχνική έκθεση, στην οποία θα
περιγράφεται µε λεπτομέρεια το οριστικό σχέδιο για την οργάνωση της κυκλοφορίας με
έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα του Δήμου. Το οριστικό σχέδιο θα έχει επιλεγεί μεταξύ
των προκαταρκτικών εναλλακτικών, ή από συνδυασμό μεταξύ τους, μετά από την έγκρισή
του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Συνολικά, θα παρουσιάζει τις προτάσεις στο άμεσο μέλλον και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα
που έχουν τεθεί και  θα κατατάσσονται κατά σπουδαιότητα και προτεραιότητα. Επίσης οι
οριστικές προτάσεις της μελέτης θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίμακα, σε κατάλληλους
θεματικούς χάρτες.

Προϋπόθεση για την ένταξη και χρηματοδότηση κάθε έργου την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο  2014-2020,  είτε  αυτή  αφορά  μελέτη  ανάπλασης  χώρου,  δημιουργία  νέου
ποδηλατοδρόμου κλπ, είτε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαφοροποιούν την υπάρχουσα
κατάσταση  είναι  να  εναρμονίζονται  με  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο,  το  εκπονούμενο



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας, καθώς και στα αποτελέσματα της κυκλοφοριακής
μελέτης του θέματος.

Με δεδομένο ότι η Υπηρεσία μας στερείται ειδικών επιστημόνων και δεν έχει τη δυνατότητα
να εκπονήσει μια κυκλοφοριακή μελέτη στην κλίμακα ολόκληρης της πόλης,

Εισηγούμαστε
Την  απευθείας  ανάθεση  σε  μελετητή,  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την
σύνταξη μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη αστικής κινητικότητας για έργα χαμηλού κόστους στην
Καρδίτσα¨ που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό στο Κ.Α. 30-7413.0010.
Η ανάθεση θα γίνει με τους όρους που προβλέπονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που
υπάρχει συνημμένο στην εισήγηση.
Η  δυνατότητα  απευθείας  ανάθεσης  εκπόνησης  μελέτης  από  τους  Δήμους  παρέχεται  σε
πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α’ ή Β’ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη
αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό
(30%)  του  ανώτατου  ορίου  αμοιβής  πτυχίου  Α’  τάξης  που  κάθε  φορά  ισχύει  για  την
αντίστοιχη κατηγορία μελέτης [άρθρο 209 παρ.3 του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων» (Α’ 114/8-6-2006)].
Βάσει  της Εγκυκλίου με αριθ. 7/ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ439.6/1-4-15/ΥΠΟΜΕΔΙ το ανώτατο
όριο ισχύος μελετητικού πτυχίου Α΄ τάξης για την κατηγορία 10 (Μελέτες συγκοινωνιακών
έργων και κυκλοφοριακές) είναι 48.200,00 € και επομένως το ποσοστό 30% αυτού είναι
14.460,00 € χωρίς το ΦΠΑ. 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή της συγκεκριμένης μελέτης προκύπτει 12.291,00 € χωρίς το ΦΠΑ,
επομένως μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση της μελέτης.”

2.Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

3.Την  βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί αδυναμίας εκπόνησης της μελέτης
του θέματος.

4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές κατα-
γράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

5.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ του καθορισμού  τρόπου ανάθε-
σης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη αστικής κινητικότητας για έργα χαμηλού κόστους στην
Καρδίτσα” ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι πλην των κ. Βαρελά και  Αμπαν-
τζή οι  οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. 

6.  Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες, 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.
                                         
                                      Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

      Καθορίζει τον τρόπο ανάθεσης για την σύνταξη της μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη αστικής
κινητικότητας για έργα χαμηλού κόστους στην Καρδίτσα¨ που είναι  εγγεγραμμένη στον
προϋπολογισμό στο Κ.Α. 30-7413.0010  με την διαδικασία της  απ  ευθείας ανάθεσης, με
βάση  το  άρθρο  209  παρ.3  του  Ν.3463/2006  και  σύμφωνα  με  τους   όρους  που
προβλέπονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

Μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βαρελάς και Αμπαντζή οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και  λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι  κ.κ
Τσιούκης, Γαλανόπουλος, Διαμαντή, Λέκκας, Λέμας και Γούλας Σωτ.,  λόγω αποχώρησής
τους από τη συνεδρίαση 

   
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 283/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


