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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 17η του µήνα Απριλίου 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. 203/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16/4/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 203
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
11/16-4-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 9690/18-04-2013

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Παραλαβή της µελέτης και του τεύχους διακήρυξης, τον καθορισµό του τρόπου
δηµοπράτησης υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα “Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015” στο πλαίσιο της υπ΄αριθµ. 20/2013 πρόσκλησης του
Πράσινου Ταµείου της πράξης “Στέγαση και Επέκταση Αυτοµατοποιηµένου
Συστήµατος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
7:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9104/12-4-2013 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

19) Χλαπάνας Ηλίας

1) Μουζιούρας Νικόλαος

2) Αναστασίου Απόστολος

20) Βερίλλης ∆οµήνικος

2) Καρκαλέτση Θεοδώρα

3) Αρβανιτάκου Σοφία

21) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

22) Ντελής Ιωάννης

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

23) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

24) Σουφλάκος Βασίλειος

7) Καραγιάννης Νικόλαος

25) Τέγος Χρήστος

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

26) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

27) Μακροστέργιος Αθανάσιος

10) Κωτούλας Φίλιππος

28) Τσίπρας Εµµανουήλ

11) Μαρκινός Αθανάσιος

29) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

30) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

31) Χάρµπας Θωµάς

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα
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15) Παπαγεωργίου Σταύρος
16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
17) Σούφλα Ουρανία
18) Τσιούκης Λάµπρος

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε παραλαβή της µελέτης και του
τεύχους διακήρυξης, τον καθορισµό του τρόπου δηµοπράτησης υποβολή Τεχνικού
∆ελτίου στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015” στο
πλαίσιο της υπ΄αριθµ. 20/2013 πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου της πράξης
“Στέγαση και Επέκταση Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων
∆ήµου Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση της υπαλλήλου της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Πληροφ/κής & ∆ιαφ/ας του
∆ήµου Καρδίτσας κ. Γιαννουλάκη Γεωργίας, η οποία έχει ως εξής:
“Στο πλαίσιο της µε Α.Π. 886/1-4-2013, πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του
Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ µε Κωδικό 20/2013, στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα :
«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013, ( Άξονας Προτεραιότητας 2:
«Αναβάθµιση αστικών υποδοµών» και Μέτρο 2.1 «Υποστήριξη της βιώσιµης
Κινητικότητας» ), ο ∆ήµος προτίθεται να υποβάλει πράξη µε τίτλο «Στέγαση και
επέκταση Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου
Καρδίτσας», η οποία περιλαµβάνει 2 Υποέργα.
Το πρώτο υποέργο µε τίτλο «Στέγαση Υφιστάµενων Σταθµών Αυτοµατοποιηµένου
Συστήµατος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας» αφορά στην τοποθέτηση
στεγάστρων στους υφιστάµενους 6 Σταθµούς Ποδηλάτων στις θέσεις «Παυσίλυπο, Πλατεία
Ελευθερίας, Πλατεία Λάππα, Κτηνιατρική Σχολή & ΟΑΕ∆, ΚΤΕΛ & Αθλητικό Πάρκο
Καρδίτσας και ΟΣΕ» του ∆ήµου Καρδίτσας (Έργο που χρηµατοδοτήθηκε από το Πράσινο
Ταµείο στο πλαίσιο του προγράµµατος Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 της µε Α.Π.
1293/2-5-2012 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου), τα οποία :
• θα προστατέψουν τα ποδήλατα του συστήµατος από την άµεση έκθεση τους στα
καιρικά φαινόµενα.
Ο προϋπολογισµός του υποέργου 1 ανέρχεται στα 54.981,00 €. µε Φ.Π.Α.
Το δεύτερο υποέργο µε τίτλο «Επέκταση Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος
Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας» αφορά στην επέκταση του συστήµατος
Κοινόχρηστων Ποδηλάτων µε την εγκατάσταση και την στέγαση 5 νέων Σταθµών
Ποδηλάτων.
Η επέκταση του συστήµατος περιλαµβάνει 5 σταθµούς ενοικίασης, 25 ποδήλατα, 40
ηλεκτρονικές θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων (8 ανά Σταθµό) και 5 στέγαστρα.
Στόχος της επέκτασης είναι η τοποθέτηση νέων σταθµών σε σηµεία που θεωρούνται
κρίσιµα για την ολοκληρωµένη λειτουργία του συστήµατος και την εξυπηρέτηση των
δηµοτών.
Οι 5 νέες θέσεις που προτείνεται να τοποθετηθούν οι εγκαταστάσεις των σταθµών είναι οι
παρακάτω:

«Νοσοκοµείο».
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«Σαρανταπόρου – ∆ηµόσιες Υπηρεσίες»



«Πλατεία Καµινάδων»



«Πυροσβεστική»


«∆ηµοτική Ενότητα Καδιτσοµαγούλας»
Ο προϋπολογισµός του υποέργου 2 ανέρχεται στα 117.465,00€ µε Φ.Π.Α.
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί:
- κατόπιν διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού µε την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά
(σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης» - ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) για την ανάδειξη του αναδόχου που θα
προµηθεύσει/τοποθετήσει τα στέγαστρα (Υπο-έργο 1: «Στέγαση Υφιστάµενων Σταθµών
Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας»)
προϋπολογισµού 54.981,00 €. µε Φ.Π.Α.
- κατόπιν διεξαγωγής δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε την οικονοµικά συµφερότερη
προσφορά (σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης» - ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) για την ανάδειξη του αναδόχου που θα
προµηθεύσει/τοποθετήσει τους πέντε νέους σταθµούς και τα στέγαστρα τους (Υπο-έργο 2:
«Επέκταση Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήµου
Καρδίτσας») προϋπολογισµού 117.465,00€ µε Φ.Π.Α.
Εισηγούµαστε:
•

την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης της πράξης «Στέγαση και
επέκταση Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου
Καρδίτσας»

•

τον καθορισµό του τρόπου δηµοπράτησης όπως περιγράφεται ανωτέρω.

•

την υποβολή του συνηµµένου Τεχνικού ∆ελτίου.

2. Τις τοποθετήσεις, απόψεις, των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε οµόφωνα
1. Την παραλαβή της υπ΄αριθµ. 3/2012 µελέτης
και των τευχών δηµοπράτησης της
πράξης “Στέγαση και Επέκταση Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινόχρηστων
Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας” συνολικού προϋπολογισµού 172.446,00 € της ∆/νσης
Προγραµµατισµού, Πληροφ/κής & ∆ιαφ/ας του ∆ήµου Καρδίτσας
2. Τον καθορισµό του τρόπου δηµοπράτησης:
Α) Κατόπιν διεξαγωγής
πρόχειρου διαγωνισµού µε την οικονοµικά συµφερότερη
προσφορά (σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης» - ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) για την ανάδειξη του αναδόχου που θα
προµηθεύσει/τοποθετήσει τα στέγαστρα (Υπο-έργο 1: «Στέγαση Υφιστάµενων Σταθµών
Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας»)
προϋπολογισµού 54.981,00 €. µε Φ.Π.Α.
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Β) Κατόπιν
διεξαγωγής δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε την οικονοµικά
συµφερότερη προσφορά (σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» - ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) για την ανάδειξη του
αναδόχου που θα προµηθεύσει/τοποθετήσει τους πέντε νέους σταθµούς και τα στέγαστρα
τους (Υπο-έργο 2: «Επέκταση Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινοχρήστων
Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας») προϋπολογισµού 117.465,00€ µε Φ.Π.Α..
3. Την υποβολή του Τεχνικού ∆ελτίου στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα “Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015” του Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ.” για το έτος 2013 για τον
άξονα Προτεραιότητας 2: «Αναβάθµιση αστικών υποδοµών» και Μέτρο 2.1
«Υποστήριξη της βιώσιµης Κινητικότητας»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ. Αρχοντής , Ντελής και Σουφλάκος λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 203/2013
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

