
 

 

                

 

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 31η του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2013
και ώρα 9.00 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.  661/2013
Απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 20/12/2013.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 661

Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
30/20-12-2013

Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

            
Αριθ. Πρωτ.: 34921/31-12-2013

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                          ΘΕΜΑ

Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας έτους 2014

Στην Καρδίτσα σήμερα την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή

και ώρα 6:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.  33732/16-12-2013

έγγραφη πρόσκληση της 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  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη 15) Παπαδημητρίου Χαρίλαος 1) Αναστασίου Απόστολος

2) Αρβανιτάκου Σοφία 16) Σούφλα Ουρανία 2) Μουζιούρας Νικόλαος

3) Γούλας Σωτήριος 17) Τσιούκης Λάμπρος 3) Σουφλάκος Βασίλειος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 18) Χλαπάνας Ηλίας 4) Παπαδημητρίου Φώτιος

5) Ζορμπάς Ιωάννης 19) Βερίλλης Δομήνικος 5) Αρχοντής Δημήτριος

6) Καραγιάννης Νικόλαος 20) Γεννάδιος Ιωάννης

7) Κατσιαβάρας Θωμάς 21) Καρκαλέτση Θεοδώρα Αν και κλήθηκαν νόμιμα

8) Κωστόπουλος Δημήτριος 22) Ντελής Ιωάννης

9) Κωτούλας Φίλιππος 23) Ντούρλιας Δημήτριος

10) Μαρκινός Αθανάσιος 24) Τσίπρας Εμμανουήλ

11) Μπατζιάκας Βασίλειος 25) Γιοβάνης Γεώργιος

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος 26) Μακροστέργιος Αθανάσιος

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα 27) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Παπαγεωργίου Σταύρος 28) Χάρμπας Θωμάς
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 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  Δημοτικού  &  Κοινοτικού

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

παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Προεδρεύοντος του αντιπροέδρου του Δημοτικού

Συμβουλίου κ. Ιωάννη Ντελή, λόγω αποχώρησης της προέδρου κ. Αλεξάνδρας Νασιάκου

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 
του Δήμου Καρδίτσας, έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Φίλιππου Κωτούλα, ο οποίος ανέφερε:

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καρδίτσας για το 2014, συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη
δυο βασικούς άξονες: Την κάλυψη βασικών αναγκών σε υποδομές και συντηρήσεις σε όλο
το εύρος του Δήμου Καρδίτσας, αλλά και την κατασκευή νέων σημαντικών υποδομών, που
θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης για την περιοχή μας.
Για  τον  πρώτο  στόχο,  δηλαδή  την  κάλυψη  των  άμεσων  αναγκών  συντήρησης,  είναι
δεδομένο πως ο Δήμος Καρδίτσας, όπως και το σύνολο των Δήμων της χώρας, αδυνατεί να
ανταποκριθεί  σε  όλα  τα  –δικαιολογημένα  και  πολλές  φορές  επιτακτικά-  αιτήματα.  Η
επιχορήγηση που λαμβάνει ο Δήμος για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και συντηρήσεων,
ανέρχεται  για  το  2014  στο  ποσό  των  650.000  €,  αφού  η  ήδη  μειωμένη  ΣΑΤΑ  του
περασμένου έτους, μειώθηκε περαιτέρω κατά 53%. Είναι προφανής επομένως, η αδυναμία
του  Δήμου  να  χρηματοδοτήσει  σοβαρές  παρεμβάσεις  στην  πόλη  και  τις  33  κοινότητες.
Περιοριζόμαστε λοιπόν στις απολύτως αναγκαίες συντηρήσεις, ακολουθώντας την πολιτική
της  μιας  εργολαβίας  για  κάθε  Δημοτική  Ενότητα,  ώστε  να  υπάρχει  καλύτερος
προγραμματισμός  και  συντονισμός.  Σε  συνεργασία,  λοιπόν,  με  τους  προέδρους  των
κοινοτήτων ήδη ξεκίνησε η εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών για να θέσουμε τις άμεσες
και επιτακτικές προτεραιότητες.
Σημαντική  παρέμβαση  που  προγραμματίζεται  επίσης  για  το  2014,  είναι  η  εγκατάσταση
συστήματος  θέρμανσης με φυσικό αέριο σε σχολικές  μονάδες.  Έχει  εκπονηθεί  συνολική
μελέτη για όλα τα σχολικά συγκροτήματα, ενώ στις 7 Ιανουαρίου δημοπρατείται η πρώτη
φάση με προϋπολογισμό 144.000 €. Σταδιακά, θέλουμε να προχωρήσουμε σε αντίστοιχη
παρέμβαση σε όλα τα σχολεία, ώστε να μειώσουμε σημαντικά το κόστος θέρμανσης.
Ο δεύτερος στόχος στον οποίο αναφερθήκαμε εισαγωγικά, είναι  εκείνος της δημιουργίας
νέων υποδομών ή της ανάδειξης και βελτίωσης των υφιστάμενων. Είναι σαφώς το πιο καίριο
μέρος της προσπάθειας, με δεδομένο ότι μόνο οι σημαντικές παρεμβάσεις που συχνά έχουν
και μεγάλο κόστος, ενισχύουν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής μας.
Το 2013, ως τελευταία προγραμματική χρονιά του ΕΣΠΑ, ήταν μια πολύ κρίσιμη περίοδος,
τόσο για την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων, όσο και για την προσπάθεια ένταξης
νέων έργων για το Δήμο Καρδίτσας. Προς την κατεύθυνση της ένταξης νέων έργων, έγινε
κάθε προσπάθεια τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο και από τις υπηρεσίες του Δήμου, να
διεκδικήσουμε χρηματοδότηση σε κάθε πρόγραμμα που είχε διαθέσιμες πιστώσεις. Συνολικά,
το 2013 κατατέθηκαν από το Δήμο Καρδίτσας 15 προτάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό
7.163.000 €, από τις οποίες ήδη εντάχθηκαν έξι έργα με σύνολο προϋπολογισμού 2.888.000
€, ενώ αναμένονται άμεσα οι εντάξεις για τρία έργα με σύνολο προϋπολογισμού 1.937.000
€.  Δημιουργήθηκε δηλαδή μέσα στο 2013 ένα νέο οικονομικό και  το αντίστοιχο φυσικό
αντικείμενο ύψους 4.825.000 €, το οποίο στην πλειονότητά του θα υλοποιηθεί εντός του
2014. 
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Πρέπει  να  τονίσουμε  πως  οι  προτάσεις  συντάχθηκαν  και  κατατέθηκαν  με  βάση  τις
αντίστοιχες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, υπήρχε δηλαδή σαφέστατος και αυστηρός περιορισμός
στο είδος των παρεμβάσεων αλλά και στη γεωγραφική περιοχή παρέμβασης για την κάθε
πρόταση που κατατέθηκε.
Έργα που εντάχθηκαν το 2013:
Το  έργο  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΠΟΛΗ  ΤΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με προϋπολογισμό 1.285.000 € στο Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-2013, το οποίο
δημοπρατείται την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου.

Το  έργο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ  ΣΤΗΝ  ΚΑΡΔΙΤΣΑ»  με
προϋπολογισμό  570.000  €  στο  Ε.Π.  Θεσσαλίας  2007-2013,  το  οποίο  δημοπρατείται
αρχές του νέου έτους.

Το έργο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
«ΠΑΛΕΡΜΟ»  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»  με  προϋπολογισμό  550.000  €  στο  Ε.Π.
Θεσσαλίας 2007-2013, το οποίο δημοπρατήθηκε, αναμένονται οι τελικές εγκρίσεις για
την υπογραφή του συμφωνητικού.

Το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΜΥΡΙΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με προϋπολογισμό 200.000 € στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας» 2007-2013-LEADER, το οποίο δημοπρατήθηκε και στις αρχές του νέου
έτους υπογράφεται συμφωνητικό.

Το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ» με προϋπολογισμό 44.833,50 € στο Ε.Π.
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας» 2007-2013-LEADER, το οποίο δημοπρατείται.

Το  έργο  «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με προϋπολογισμό 238.350 € στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, για την υλοποίηση
του οποίου έχουν υπογραφεί οι αντίστοιχες συμβάσεις με τους αναδόχους.

Παράλληλα, αναμένουμε άμεσα την ένταξη για τα παρακάτω τρία έργα:
1. Το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ”ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”» με προϋπολογισμό 1.200.000 € στο Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-
2013.

2. Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗ
Δ.Κ.  ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ»  με  προϋπολογισμό  369.000  €  στο  Ε.Π.  «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας» 2007-2013-LEADER.

3. Το  έργο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ  Δ.Ε.  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,  ΚΑΜΠΟΥ,
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ» με προϋπολογισμό 368.000 € στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας» 2007-2013-LEADER.

Επίσης,  μετά  από  πρόσφατη  νομοθετική  ρύθμιση,  εντάσσεται  το  σύνολο  του
προϋπολογισμού για τις παρεμβάσεις στα πλαίσια του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» σε ύψος 700.000 €
χωρίς  πλέον  τη  συμμετοχή  κατά  30%  του  Δήμου  Καρδίτσας.  Για  το  υποέργο  1  του
προγράμματος  προϋπολογισμού 400.000  €  που  αφορά στις  παρεμβάσεις  στα  κτίρια  του
Δημαρχείου  και  του  Ληξιαρχείου,  αναμένεται  άμεσα η  έγκριση  της  δημοπράτησης  και  ο
διαγωνισμός θα γίνει στις αρχές του έτους.
Το επόμενο έτος λοιπόν, έχει σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτούμενα έργα ένα ευρύ φυσικό
αντικείμενο.  Έχουμε  εννιά  νέα  έργα,  αλλά  και  συνεχιζόμενα  έργα  και  μελέτες  που
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χρηματοδοτούνται  από  το  ΕΣΠΑ  και  θέλουμε  να  τα  ολοκληρώσουμε  γρήγορα  και
αποτελεσματικά. 
Αυτό το φυσικό αντικείμενο θα γίνει  πολύ μεγαλύτερο μετά την πολύ σημαντική εξέλιξη
σχετικά  με τη χρηματοδότηση του κλειστού γυμναστηρίου Καρδίτσας.  Ανακοινώθηκε και
εγγράφηκε  ήδη  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  η  απαιτούμενη  πίστωση  για  τη
χρηματοδότησή του,  ώστε να συνεχιστούν  οι  εργασίες  και  να ολοκληρωθεί  το έργο και
μάλιστα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και η
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που είναι η επιβλέπουσα υπηρεσία, θα προσπαθήσουμε για
τη  σωστή  και  έγκαιρη  ολοκλήρωσή  του,  αλλά  και  για  τη  δημιουργία  συνθηκών  για  τη
βιώσιμη  λειτουργία  του.  Αναφέρομαι  τόσο  στην  εύρεση  μεθόδων  για  την  ενεργειακή
αυτάρκεια του κτιρίου, αλλά και για τη δυνατότητα χρήσης του και για διάφορα μη αθλητικά
γεγονότα, που θα εξασφαλίζουν έσοδα για τη συντήρησή του. Στο επόμενο διάστημα θα
έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σχετικά.
Κλείνοντας, θεωρούμε πως το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014 είναι  απολύτως ρεαλιστικό,
καθώς  κάθε  ευρώ  που  απαιτείται  για  τη  χρηματοδότηση  του  κάθε  έργου  είναι
εξασφαλισμένο.  Κυρίως  όμως,  περιλαμβάνει  πολύ  σημαντικά  έργα  που  εντάχθηκαν  σε
χρηματοδοτικά προγράμματα και τα οποία μπορούν, μέσα σε μια πρωτοφανή οικονομική
κρίση,  να  δώσουν  πνοή  στην  περιοχή  μας.  Για  τους  παραπάνω  λόγους,  σας  καλώ  να
υπερψηφίσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014. 

2.Το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος

3.Την υπ'αριθμ. 1/2013 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία κατά τη
συνεδρίασή της στις 30-8-2013 εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες σχετικά με το
τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  κατά  τις  διατάξεις  της  παρ.3  του  άρθρου  76  του
Ν.3852/2010, τις οποίες συγκέντρωσε και αξιολόγησε κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ
οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) η Εκτελεστική Επιτροπή.

4.Την υπ'αριθμ. 5/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το
σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την περιπτ. γ’ του άρθρου
63 του Ν.3852/2010.

5.Τις  σχετικές  προκαταρκτικές  εκθέσεις,  προμελέτες,  μελέτες  και  άλλα  στοιχεία  που
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος 

6.Τις σχετικές με το τεχνικό πρόγραμμα διατάξεις, ήτοι: 

 -Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ. γ’ άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και την 
παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010

 -Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06

7.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα
πρακτικά της συνεδρίασης

8.  Την  επακολουθήσασα  ψηφοφορία,  κατά  την  οποία  υπέρ  της  έγκρισης  του  Τεχνικού
Προγράμματος  ψήφισαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ  Αγραφιώτου,  Αρβανιτάκου,  Γούλας,
Ζορμπάς,  Κατσιαβάρας,  Κωστόπουλος,  Κωτούλας,  Μαρκινός,  Μπατζιάκας,  Μπουραζάνης,
Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου Χαρ., Σούφλα, Τσιούκης και Χλαπάνας, ενώ καταψήφισαν οι
κ.κ  Ευαγγελακόπουλος,  Γεννάδιος,  Καρκαλέτση,  Ντελής,  Ντούρλιας,  Τσίπρας,  Γιοβάνης,
Μακροστέργιος, Τσαντήλας και Χάρμπας.
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αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καρδίτσας, έτους 2014, το οποίο έχει ως εξής:
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2014

Α/Α
Κωδικός
(ΚΑ)

Τίτλος
Μεταφερόμενο  ή  

νέο  έργο
Κατηγορία  έργου  

Πηγή  
χρηματοδότησης

Εγγραφή  σε  Κ.Α.  
για  το  έτος  2014

1 10-7134.0001 Προμήθεια  μηχανογραφικού  υλικού(Ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  και  συναφή) Νέο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  2014 15.000,00  €

2 10-7134.0002 Προμήθεια  εφαρμογών  -‐  προγραμμάτων  πληροφορικής  (λογισμικά) Νέο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  2014 10.000,00  €

3 10-7134.0004
Προμήθεια  εκτυπωτών  και  συναφών  μηχανημάτων  (φαξ,  
σκάνερ,πολυμηχανήματα)

Νέο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  2014 5.000,00  €

4 20-6262.0004 Προμήθεια  ιστών  και  αγκίρων Νέο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 10.000,00  €

5 20-7325.0001 Επέκταση  ηλεκτροφωτισμού Νέο  έργο 1.3  Βασικές  υποδομές  και  δίκτυα ΣΑΤΑ  2014 30.000,00  €
6 20-7325.0002 Μετατόπιση  στύλων  ΔΕΗ   Νέο  έργο 1.3  Βασικές  υποδομές  και  δίκτυα ΣΑΤΑ  2014 10.000,00  €

7 30-6233.0002 Μισθώσεις  μηχανημάτων  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών Νέο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος

ΣΑΤΑ  2014  
(25.000)+ΧΡ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
5222.0018 (5.000)

30.000,00  €

8 30-6264.0000 Συντήρηση  και  επισκευή  λοιπών  μηχανημάτων Νέο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  2014 5.000,00  €

9 30-6661.0001 Υλικά  συντήρησης  και  επισκευής  κτιρίων Νέο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  2014 5.000,00  €

10 30-6661.0002 Υλικά  χρωματισμών Νέο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  2014 5.000,00  €

11 30-6662.0001 Υλικά  συντήρησης  και  επισκευής  λοιπών  εγκαταστάσεων Νέο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  2014 10.000,00  €

12 30-6662.0002 Υλικά  σιδήρου Νέο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  2014 5.000,00  €

13 30-6662.0003 Υλικά  πεζοδρομίων Νέο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  2014 10.000,00  €

14 30-6662.0004 Υλικά  ασφάλτου Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  2014 10.000,00  €

Πίνακας 1 

Συγκεντρωτικός  Πίνακας    Έργων  &  Μελετών 

Συγκεντρωτικός  Πίνακας  Έργων  και  Μελετών Σελίδα  2
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2014

Α/Α
Κωδικός
(ΚΑ)

Τίτλος
Μεταφερόμενο  ή  

νέο  έργο
Κατηγορία  έργου  

Πηγή  
χρηματοδότησης

Εγγραφή  σε  Κ.Α.  
για  το  έτος  2014

15 30-6691.0001 Προμήθεια  κώνων  οδοσήμανσης Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  2014 5.000,00  €

16 30-6691.0002 Κώνοι-‐αντανακλαστικά  οδοσήμανσης Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  2014 5.000,00  €

17 30-7135.0001 Προμήθεια  πινακίδων  κυκλοφορίας  και  ονοματοδοσίας Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  2014 10.000,00  €

18 30-7135.0005
Υπογειοποιημένο  Σύστημα  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  Δήμου  Καρδίτσας-‐  
Υποέργο  Ι:  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  υπόγειων  κάδων

Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΠΡΑΣΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ 169.740,00  €

19 30-7135.0006
Υπογειοποιημένο  Σύστημα  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  Δήμου  Καρδίτσας-‐  
Υποέργο  ΙΙ-‐  Προμήθεια  και  τοποθέτηση  υδραυλικών  γερανών

Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΠΡΑΣΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ 68.880,00  €

20 30-7135.0007 Προμήθεια  ελαστοτάπητα  για  τα  γήπεδα  τένις  του  Αθλητικού  πάρκου  Καρδίτσας Εγγεγραμμένο  το  2013 2.5  Αθλητισμός ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 15.000,00  €

21 30-7135.0008 Προμήθεια  και  εγκατάσταση  κάγκελων  στο  Δημοτικό  Στάδιο  Καρδίτσας Συνεχιζόμενο  έργο 2.5  Αθλητισμός ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 15.000,00  €

22 30-7135.0009
Προμήθεια  εξοπλισμού  ενεργειακής  αναβάθμισης  του  δημοτικού  κλειστού  
γυμναστηρίου

Νέο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  2014 15.000,00  €

23 30-7135.0010 Προμήθεια  συστήματος  ελέγχου  παρουσίας  προσωπικού  Δήμου  Καρδίτσας Νέο  έργο 4.2  Ανθρώπινο  δυναμικό ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 7.000,00  €

24 30-7311.0001
Κατασκευή  δικτύου  εσωτερικών  εγκαταστάσεων  φυσικού  αερίου  σε  σχολικά  
κτίρια  του  Δήμου  Καρδίτσας

Εγγεγραμμένο  το  2013
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ 144.800,00  €

25 30-7311.0002 Κλειστό  Γυμναστήριο  Καρδίτσας  -‐  Αίθουσα  Βαρέων  Αθλημάτων  (ΠΔΕ-‐ΓΓΑ) Συνεχιζόμενο  έργο 2.5  Αθλητισμός ΠΔΕ 176.371,44  €
26 30-7312.0018 Βελτίωση  υποδομών  ύδρευσης  Δήμου  Καλλιφωνίου  (ΘΗΣΕΑΣ) Συνεχιζόμενο  έργο 1.3  Βασικές  υποδομές  και  δίκτυα ΘΗΣΕΑΣ 8.829,90  €

27 30-7312.0022 Βιολογικός  καθαρισμός  Σαραντάπορου  Νεράϊδας  (ΘΗΣΕΑΣ) Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 28.194,34  €

28 30-7322.0001 Αναπλάσεις  στα  ΤΔ  του  Δήμου  (ΘΗΣΕΑΣ) Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 11.423,34  €

29 30-7322.0003 Διαμόρφωση  αύλειου  χώρου  Δημοτικού  Σχολείου  ΤΔ  Μητρόπολης   Συνεχιζόμενο  έργο 2.3  Παιδεία  και  δια  βίου  μάθηση ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 10.247,51  €
30 30-7322.0004 Βελτίωση  αποδυτηρίων  στο  δημοτικό  γήπεδο  Καλλιθήρου Συνεχιζόμενο  έργο 2.5  Αθλητισμός ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 12.000,00  €
31 30-7322.0012 Ανέγερση  ανδριάντα  Γ.  Καραϊσκάκη   Συνεχιζόμενο  έργο 2.4  Πολιτισμός ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 39.188,00  €

32 30-7323.0007 Αποκατάσταση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Καρδίτσας  (ΥΠ.ΕΣ) Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΥΠΕΣ 78.560,36  €

33 30-7323.0013 Κατασκευή  δημοτικής  οδοποιίας   Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 37.000,00  €

34 30-7323.0021 Τσιμεντοστρώσεις  δρόμων  στο  ΤΔ  Μητρόπολης   Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 6.900,00  €

35 30-7323.0046 Βελτίωση  προσβασιμότητας  για  ΑΜΕΑ  στην  πόλη  της  Καρδίτσας Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  2014 12.000,00  €

36 30-7324.0001 Κατασκευή  κεντρικών  πεζοδρόμων  (ΘΗΣΕΑΣ) Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΘΗΣΕΑΣ 109.366,15  €

Συγκεντρωτικός  Πίνακας  Έργων  και  Μελετών Σελίδα  3
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2014

Α/Α
Κωδικός
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Τίτλος
Μεταφερόμενο  ή  

νέο  έργο
Κατηγορία  έργου  

Πηγή  
χρηματοδότησης

Εγγραφή  σε  Κ.Α.  
για  το  έτος  2014

37 30-7324.0008
Ανάπλαση  κοινοχρήστων  χώρων  -‐  διαμόρφωση  εισόδων  τοπικών  διαμερισμάτων  
ΔΕ  Ιτάμου  (ΘΗΣΕΑΣ)

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 2.665,64  €

38 30-7326.0001 Κατασκευή  πεδίου  προσγείωσης  ελαφρών  αεροκαφών  (ΘΗΣΕΑΣ) Συνεχιζόμενο  έργο 3.2  Επιχειρηματικότητα  -‐  Τουρισμός ΘΗΣΕΑΣ 56.654,55  €

39 30-7326.0002
Αντιμετώπιση  κατολισθητικών  φαινομένων  σε  ημιορεινές  και  ορεινές  περιοχές  
του  Δήμου  Καρδίτσας  

Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 25.600,00  €

40 30-7326.0005
Βελτίωση  εγκαταστάσεων  στο  Δημοτικό  Γήπεδο  Ποδοσφαίρου  περιοχής  
Νοσοκομείου  Καρδίτσας  (Δωρεά  από  Ελληνικά  Πετρέλαια  από  το  χρηματικό  
υπόλοιπο  5122.0029)

Εγγεγραμμένο  το  2013 2.5  Αθλητισμός
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΠΌ  
ΕΛ.ΠΕ.

92.117,91  €

41
30-7326.0009 Εξωραϊσμός  κοινοχρήστων  χώρων  και  αποκατάσταση  προβλημάτων  στην  Τ.Κ.  

Απιδιάς,  Δ.Ε.  Καλλιφωνίου.  
Συνεχιζόμενο  έργο

1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  
περιβάλλοντος

ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 27.245,14  €

42 30-7326.0014 Παρεμβάσεις  και  αποκαταστάσεις  στη  ΤΚ  Καστανιάς  Δ.Ε.  Ιτάμου Νέο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 30.000,00  €

43 30-7331.0010 Συντήρηση  Δημοτικού  Καταστήματος  ΤΚ  Ρούσσου Νέο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  2014 10.000,00  €

44 30-7332.0003
Εργασίες  συντήρησης  μεταλλικών  κατασκευών  σε  κοινόχρηστους  
διαμορφωμένους  χώρους  του  Δήμου  Καρδίτσας

Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  2014 20.000,00  €

45 30-7335.0002 Συντήρηση  &  επισκευή  φωτεινών  σηματοδοτών   Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 10.000,00  €

46 30-7336.0004 Κατασκευή  οστεοφυλακίων  στο  Δήμο  Καρδίτσας Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 25.000,00  €

47 30-7336.0005 Συντήρηση  υποδομών  και  κοινόχρηστων  χώρων  Δ.Ε.  Ιτάμου Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 56.143,57  €

48 30-7336.0006 Συντήρηση  υποδομών  και  κοινόχρηστων  χώρων  Δ.Ε.  Κάμπου Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 37.688,24  €

49 30-7336.0007 Συντήρηση  υποδομών  και  κοινόχρηστων  χώρων  Δ.Ε.  Μητρόπολης   Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 17.610,66  €

50 30-7336.0008 Συντήρηση  υποδομών  και  κοινόχρηστων  χώρων  Δ.Ε.  Καλλιφωνίου Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 483,85  €

51 30-7336.0009
Συντήρηση  υποδομών  και  κοινόχρηστων  χώρων  Τοπικών  κοινοτήτων  Δ.Ε.  
Καρδίτσας  

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 509,81  €

52 30-7336.0010 Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  ΤΚ  Καστανιάς  ΔΕ  Ιτάμου   Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 10.000,00  €

53 30-7336.0012
Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  και  κτιρίου  Δημοτικού  Σχολείου  
Καλλιφωνίου  (ΟΣΚ)

Συνεχιζόμενο  έργο 2.3  Παιδεία  και  δια  βίου  μάθηση ΟΣΚ 11.372,53  €

54 30-7336.0013 Συντήρηση  και  αναβάθμιση  κοινόχρηστων  χώρων  στην  πόλη  της  Καρδίτσας   Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 419,36  €

55 30-7336.0014 Αναβάθμιση  και  εξοπλισμός  παιδικών  χαρών  Δήμου  Καρδίτσας Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 30.000,00  €
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56 30-7336.0021 Βελτίωση  και  συντήρηση  δημοτικών  υποδομών  στη  Δ.Ε.  Κάμπου Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 88.286,15  €

57 30-7336.0022 Βελτίωση  και  συντήρηση  δημοτικών  υποδομών  στη  Δ.Ε.  Μητρόπολης Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 77.918,33  €

58 30-7336.0023 Βελτίωση  και  συντήρηση  δημοτικών  υποδομών  στη  Δ.Ε.  Ιτάμου Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 93.833,31  €

59 30-7336.0024 Βελτίωση  και  συντήρηση  δημοτικών  υποδομών  στη  Δ.Ε.  Καλλιφωνίου Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 79.745,77  €

60 30-7336.0025
Βελτίωση  και  συντήρηση  δημοτικών  υποδομών  στις  Τοπικές  Κοινότητες  της  Δ.Ε.  
Καρδίτσας

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 44.000,00  €

61 30-7336.0026 Βελτίωση  και  συντήρηση  δημοτικών  υποδομών  στην  πόλη  της  Καρδίτσας Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 106.750,25  €

62 30-7336.0027 Αποκατάσταση  και  προστασία  γέφυρας  Μαυρονερίου  στην  Τ.Κ.  Καλλιφωνίου   Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 32.075,28  €

63 30-7336.0029 Διαμόρφωση  χώρων  στην  Τ.Κ.  Μυρίνης Εγγεγραμμένο  το  2013
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 4.000,00  €

64 30-7336.0030
Καθαρισμός  καναλιών  αντιπλημμυρικής  προστασίας  στην  ΤΚ  Μακρυχωρίου  
Δ.Ε.Κάμπου

Νέο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 12.000,00  €

65 30-7336.0031 Αναβάθμιση  και  συντήρηση  κοινοχρήστων  υποδομών  στις  ΤΚ  της  Δ.Ε.  Καρδίτσας Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  2014 40.000,00  €

66 30-7336.0032 Αναβάθμιση  και  συντήρηση  κοινοχρήστων  υποδομών  στη  Δ.Ε.Κάμπου Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  2014 64.000,00  €

67 30-7336.0033 Αναβάθμιση  και  συντήρηση  κοινοχρήστων  υποδομών  στη  Δ.Ε.Καλλιφωνίου Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  2014 65.000,00  €

68 30-7336.0034 Αναβάθμιση  και  συντήρηση  κοινοχρήστων  υποδομών  στη  Δ.Ε.Μητρόπολης Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  2014 65.000,00  €

69 30-7336.0035 Αναβάθμιση  και  συντήρηση  κοινοχρήστων  υποδομών  στη  Δ.Ε.Ιτάμου Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  2014 69.000,00  €

70 30-7336.0036
Βελτίωση  και  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων,  πλατειών  και  πεζοδρομίων  στην  
πόλη  της  Καρδίτσας

Νέο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  2014 70.000,00  €

71 30-7341.0001
Υποέργο  ΙΙ  -‐  Συντήρηση,  προστασία  προβολή  συλλογής  Γιολδάση  (Ε.Π.Θεσσαλίας  
2007-2013)

Συνεχιζόμενο  έργο 2.4  Πολιτισμός
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐
2013

66.957,45  €

72 30-7341.0002
Προμήθεια  εξοπλισμού  ΤΕ  2ου  Γυμνασίου,  ΤΕ  4ου  Γυμνασίου,  ΤΕ  7ου  Γυμνασίου,  
ΤΕ  4ου  ΓΕΛ,  Ειδικού  Δημοτικού  Σχολείου,  Ειδικού  Νηπιαγωγείου  Καρδίτσας,  ΤΕ  
7ου  Δημοτικού  Σχολείου,  ΤΕ  6ου  Δημοτικού  Σχολείου

Συνεχιζόμενο  έργο 2.3  Παιδεία  και  δια  βίου  μάθηση
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐
2013

139.492,07  €

73 30-7341.0003
Εξοικονόμηση  Ενέργειας  Καρδίτσας-‐  ΥΠΟΕΡΓΟ  1:  Ενεργειακή  αναβάθμιση    
δημοτικών  κτιρίων  Η/Μ.

Εγγεγραμμένο  το  2013
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ
Α  2007-‐2013

138.285,00  €
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74 30-7341.0004
Διαμόρφωση  χώρων  αναψυχής  στις  Τ.Κ.  Μακρυχωρίου  και  Τ.Κ.  Μυρίνης  του  
Δήμου  Καρδίτσας  (  Πρ/μα:  "Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007-‐2013").  

Εγγεγραμμένο  το  2013
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
Ε.Π.  
ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ/LEADER

200.000,00  €

75 30-7341.0005
Διαμόρφωση  πάρκου  αναψυχής  Τ.Κ.  Καλλιφωνίου  του  Δήμου  Καρδίτσας  (Π.Α.Α.  
2007-2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
Ε.Π.ΑΓΡΟΤΙΚΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  2007-‐2013

64.350,00  €

76 30-7341.0006 Παρεμβάσεις  για  τη  βελτίωση  της  κυκλοφορίας  στην  πόλη  της  Καρδίτσας Εγγεγραμμένο  το  2013
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐
2013

1.285.000,00  €

77 30-7341.0007
Περιβαλλοντική  αναβάθμιση  κοινόχρηστου  δημόσιου  χώρου  στη  θέση  
"Παλέρμο"  του  Δήμου  Καρδίτσας  (Ε.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-‐  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ-‐  ΗΠΕΙΡΟΥ  
2007-2013).

Εγγεγραμμένο  το  2013
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐
2013

550.000,00  €

78 30-7341.0008
Περιβαλλοντική  αναβάθμιση  και  προσβασιμότητα  του  αστικού  χώρου  του  Δήμου  
Καρδίτσας  (Ε.Π.  Θεσσαλία  -‐  Στ.Ελλάδα  -‐  Ήπειρος  2007-‐2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐
2013

25.165,99  €

79 30-7341.0009
Εξοικονόμηση  Ενέργειας  Καρδίτσας-‐  ΥΠΟΕΡΓΟ  2:  Εγκατάσταση  διαχείρισης  
δημοτικού  φωτισμού

Εγγεγραμμένο  το  2013 1.3  Βασικές  υποδομές  και  δίκτυα
Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ
Α  2007-‐2013

100.000,00  €

80 30-7341.0010
Ενοποίηση  και  Περιβαλλοντική  Αποκατάσταση  Δημόσιου  Χώρου  στο  Δημοτικό  
Στάδιο  Καρδίτσας  (Ε.Π.  Θεσσαλίας-‐  Ηπείρου  2007-‐2013  (ΕΣΠΑ).

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐
2013

474.560,73  €

81 30-7341.0011
Ανάπτυξη  βασικών  δικτύων  στον  οικισμό  Μαύρικα  Καρδίτσας  (οδοποιΐα-‐
ηλεκτροφωτισμός)  (ΕΣΠΑ-‐  Ε.Π.  Θεσσαλίας-‐  Στερεάς  Ελλάδος-‐  Ηπείρου  2007-‐
2013).

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐
2013

240.139,41  €

82 30-7341.0012
Μελέτη  Γενικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου  διευρυμένου  Δήμου  Καρδίτσας  (Ε.Π.  
Θεσσαλία  -‐  Στ.  Ελλάδα  -‐  Ήπειρος  2007-‐2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐
2013

128.097,52  €

83 30-7341.0013
Μελέτη  ΣΧΟΟΑΠ  Δήμου  Κάμπου  Νομού  Καρδίτσας  (Ε.Π.  Θεσσαλία  -‐  Στ.  Ελλάδα  -‐  
΄Ηπειρος  2007-‐2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐
2013

87.801,23  €

84 30-7341.0014
Μελέτη  ΣΧΟΟΑΠ  Δήμου  Μητρόπολης  Νομού  Καρδίτσας  (Ε.Π.  Θεσσαλία  -‐  Στ.  
Ελλάδα  -‐  Ήπειρος  2007-‐2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐
2013

87.062,83  €

85 30-7341.0015
Τεχνική  βοήθεια  του  Δήμου  Καρδίτσας-‐  Υποέργο  Ι:Εκπόνηση  τοπογραφικής  
μελέτης  κοινοχρήστων  χώρων  Δ.Ε.  Καλλιφωνίου  (Ε.Π.  Τεχνική  Υποστήριξη  
Εφαρμογής  2007-‐2013).

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
Ε.Π.  ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  2007-‐2013

14.000,00  €

86 30-7341.0016
Τεχνική  βοήθεια  του  Δήμου  Καρδίτσας  -‐  Υποέργο  ΙΙ:Εκπόνηση  ειδικής  
αρχιτεκτονικής  μελέτης  τοπίου  για  τη  διαμόρφωση  της  οδού  Χαρίτου  του  Δήμου  
Καρδίτσας  (Ε.Π.Τεχνική  Υποστήριξη  Εφαρμογής    2007-‐2013).

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
Ε.Π.  ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  2007-‐2013

4.500,00  €

87 30-7341.0017
Τεχνική  βοήθεια  του  Δήμου  Καρδίτσας-‐  Υποέργο  ΙΙΙ:Εκπόνηση  μελέτης  
αναβάθμισης  ποιότητας  πόσιμου  νερού  Δ.Ε.  Δήμου  Καρδίτσας  (Ε.Π.  Τεχνική  
Υποστήριξη  Εφαρμογής  2007-‐2013).

Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
Ε.Π.  ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  2007-‐2013

4.500,00  €

88 30-7341.0018
Τεχνική  βοήθεια  του  Δήμου  Καρδίτσας-‐  Υποέργο  IV:  Εκπόνηση  αρχιτεκτονικής  
μελέτης  κτιριακών  έργων  για  την  αναβάθμιση  του  1ου  Λυκείου  Καρδίτσας  σε  
Δημαρχείο  (Ε.Π.  Τεχνική  Υποστήριξη  Εφαρμογής  2007-‐2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
Ε.Π.  ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  2007-‐2013

9.400,00  €
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2014

Α/Α
Κωδικός
(ΚΑ)

Τίτλος
Μεταφερόμενο  ή  

νέο  έργο
Κατηγορία  έργου  

Πηγή  
χρηματοδότησης

Εγγραφή  σε  Κ.Α.  
για  το  έτος  2014

89 30-7341.0019
Τεχνική  βοήθεια  του  Δήμου  Καρδίτσας  -‐  Υποέργο  V:Εκπόνηση  μελέτης  δικτύωσης  
και  ΤΠΕ  για  τη  λειτουργία  και  αξιοποίηση  του  κτιρίου  του  1ου  Λυκείου  Καρδίτσας  
σε  Δημαρχείο  (Ε.Π.  Τεχνική  Υποστήριξη  Εφαρμογή

Συνεχιζόμενο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
Ε.Π.  ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  2007-‐2013

4.500,00  €

90 30-7341.0020
Τεχνική  βοήθεια  του  Δήμου  Καρδίτσας-‐  Υποέργο  VI:  Εκπόνηση  μελέτης  
ενεργειακής  αναβάθμισης  κτιρίων  και  εγκαταστάσεων  στο  Δήμο  Καρδίτσας  (Ε.Π.  
Τεχνική  Υποστήριξη  Εφαρμογής  2007  -‐2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
Ε.Π.  ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  2007-‐2013

13.100,00  €

91 30-7341.0021
Εξοικονόμηση  Ενέργειας  Καρδίτσας  -‐  ΥΠΟΕΡΓΟ  4:  Τεχνική  υποστήριξη  
υλοποίησης  του  έργου  (Ε.Π.  Ανταγωνιστικότητα  2007  -‐2013)

Εγγεγραμμένο  το  2013
4.1  Οργανωτική  δομή  και  συστήματα  

λειτουργίας
Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ
Α  2007-‐2013

30.000,00  €

92 30-7341.0022
Υποέργο  Ι  -‐Συντήρηση,  προστασία,  προβολή  συλλογής  Γιολδάση  (Ε.Π.  Θεσσαλίας  
2007-2013)

Εγγεγραμμένο  το  2013 2.4  Πολιτισμός
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐
2013

62.248,05  €

93 30-7341.0023
Δημιουργία  λευκώματος  με  θέμα  την  ιδιαίτερη  πολιτισμική  ταυτότητα  του  
Δυτικοθεσσαλικού  πεδινού  χώρου  (Πρ/μα  "Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007-‐
2013  (Ποσοστό  70%)  31.383,45  +  13.450,05  (Ποσοστό  30%)  Τ

Εγγεγραμμένο  το  2013 2.4  Πολιτισμός
Ε.Π.  
ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ/LEADER

44.833,50  €

94 30-7341.0024
Εξοικονόμηση  Ενέργειας  Καρδίτσας-‐  ΥΠΟΕΡΓΟ  3:  Ενημέρωση,  ευαισθητοποίηση,  
εκπαίδευση  δημοτικών  υπαλλήλων-‐  Δράσεις  αλλαγής  της  ενεργειακής  
συμπεριφοράς  και  ευαισθητοποίησης  της  τοπικής  κοινωνίας

Εγγεγραμμένο  το  2013 4.2  Ανθρώπινο  δυναμικό
Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ
Α  2007-‐2013

15.000,00  €

95 30-7341.0025
Εξοικονόμηση  Ενέργειας  Καρδίτσας  -‐  ΥΠΟΕΡΓΟ  5:Διενέργεια  ενεργειακών  
επιθεωρήσεων-‐  Έκδοση  ΠΕΑ  για  κάθε  κτίριο  (Ε.Π.  Ανταγωνιστικότητα  2007-‐2013).

Εγγεγραμμένο  το  2013
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ
Α  2007-‐2013

2.000,00  €

96 30-7341.0026 Αναβάθμιση  και  εξοπλισμός  παιδικών  χαρών  στην  Καρδίτσα Εγγεγραμμένο  το  2013
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐
2013

570.000,00  €

97 30-7411.0001
Αρχιτεκτονική  μελέτη  μικρής  κτιριακής  εγκατάστασης  στο  πεδίο  προσγείωσης  
ελαφρών  αεροσκαφών.

Συνεχιζόμενο  έργο 3.2  Επιχειρηματικότητα  -‐  Τουρισμός ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 8.364,00  €

98 30-7413.0000 Λοιπές  μελέτες Νέο  έργο
4.1  Οργανωτική  δομή  και  συστήματα  

λειτουργίας
ΣΑΤΑ  2014 20.932,20  €

99 30-7413.0001 Μελέτη  πολεδόμησης  και  πράξης  εφαρμογής  θυλάκων  Ζαχαριωτών  -‐  Καμινάδων Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 5.000,00  €

100 30-7413.0002 Μελέτη  πράξης  εφαρμογής  περιοχής  Καμινάδων Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 5.000,00  €

101 30-7413.0004
Μελέτη  πολεοδόμησης  και  πράξης  εφαρμογής  θυλάκων  Φαναρίου  -‐  Αγίου  
Νικολάου  -‐  Αγίας  Παρασκευής  

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 5.000,00  €

102 30-7413.0005
Τοπογραφική  -‐  κτηματογραφική  αποτύπωση  των  περιοχών  επέκτασης  των  υπό  
πολεοδόμηση  περιοχών  τριων  οικιστικών  θυλάκων  ευρισκομένων  εντός  του  
ισχύοντος  Γ.Π.Σ.  Καρδίτσας:  α)Ζαχαριωτών,  β)Αγ.Νικολάου  -‐  Φαναρίου

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 5.000,00  €
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2014

Α/Α
Κωδικός
(ΚΑ)

Τίτλος
Μεταφερόμενο  ή  

νέο  έργο
Κατηγορία  έργου  

Πηγή  
χρηματοδότησης

Εγγραφή  σε  Κ.Α.  
για  το  έτος  2014

103 30-7413.0006
Παροχή  Υπηρεσιών  Τεχνικής  Στήριξης  για  την  εφαρμογή  Αστικών  
Ολοκληρωμένων  Παρεμβάσεων  στο  Δήμο  Καρδίτσας,  στο  πλαίσιο  της  Δ’  
προγραμματικής  περιόδου

Συνεχιζόμενο  έργο
1.2  Αστική  ανάπτυξη  και  πολεοδομικός  

σχεδιασμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 5.000,00  €

104 30-7413.0007
Εκπόνηση  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την  έκδοση  αδειών  χρήσης  
νερού  των  αρδευτικών  γεωτρήσεων  της  Δ.Ε.  Ιτάμου  Δήμου  Καρδίτσας

Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 8.000,00  €

105 30-7413.0008
Εκπόνηση  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την  έκδοση  αδειών  χρήσης  
νερού  υδροληψίας  από  τον  ποταμό  Λείψιμο  και  το  συλλεκτήρα  Ιταλικό  για  την  
άρδευση  εκτάσεων  του  Δήμου  Καρδίτσας

Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 3.000,00  €

106 30-7413.0012
Εκπόνηση  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την  έκδοση  αδειών  χρήσης  
νερού  υδροληψίας  από  τους  ποταμούς  Καράμπαλη  και  Καλέντζη  για  την  
άρδευση  εκτάσεων  του  Δήμου  Καρδίτσας

Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 3.000,00  €

107 30-7413.0017
Εκπόνηση  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την  έκδοση  αδειών  χρήσης  
νερού  υδροληψίας  από  ποτάμια  και  τεχνητούς  συλλεκτήρες  για  την  άρδευση  
εκτάσεων  στις  Δ.Ε.Καρδίτσας  και  Μητρόπολης  Δήμου  Καρδίτσας

Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 3.000,00  €

108 30-7413.0022
Τεχνική  και  συμβουλευτική  υποστήριξη  του  Δήμου  Καρδίτσας  για  την  
προετοιμασία  υποβολής  φακέλλου  ένταξης  στο  πλαίσιο  πρόσκλησης  του  ΚΑΠΕ-‐
Πράσινα  δώματα  σε  δημόσια  κτίρια

Συνεχιζόμενο  έργο
4.4  Κτιριακή  υποδομή  και  τεχνικός  

εξοπλισμός
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 4.920,00  €

109 30-7413.0024 Μελέτη  Πίνακα  υλοτομίας  δάσους  Καλλιθήρου Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 2.000,00  €

110 30-7413.0028 Σύνταξη  πίνακα  υλοτομίας  Καταφυγίου,  έτους  2013 Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 1.000,00  €

111 30-7413.0036
Δασοτεχνική  μελέτη  για  την  αντιμετώπιση  κατολισθητικών  φαινομένων  στη  Τ.Κ.  
Αγ.  Γεωργίου

Συνεχιζόμενο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  ΠΟΕ 4.500,00  €

112 30-7413.0037
Μελέτη  διάγνωσης  δυνατοτήτων  αποκατάστασης  της  ανατολικής  κερκίδας  στο  
Δημοτικό  Στάδιο  Καρδίτσας

Νέο  έργο 2.5  Αθλητισμός ΣΑΤΑ  2014 10.000,00  €

113 35-6272.0001
Εγκατάσταση  υπόγειου  συστήματος  άρδευσης  σε  κοινόχρηστους  
διαμορφωμένους  χώρους

Νέο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  2014 10.000,00  €

114 35-7132.0001 Προμήθεια  οχήματος  για  τις  ανάγκες  της  Υπηρεσίας  Πρασίνου Νέο  έργο
1.1  Προστασία  και  ανάδειξη  του  

περιβάλλοντος
ΣΑΤΑ  2014 12.000,00  €

ΣΥΝΟΛΟ 6.997.331,37  €
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2014

Α/Α
Κωδικός
(ΚΑ)

Τίτλος Μεταφερόμενο  ή  νέο  έργο Διάθεση  Σ.Α.Τ.Α.  Π.Ο.Ε.

1 20-6262.0004 Προμήθεια  ιστών  και  αγκίρων Νέο  έργο 10.000,00  €
2 30-7135.0007 Προμήθεια  ελαστοτάπητα  για  τα  γήπεδα  τένις  του  Αθλητικού  πάρκου  Καρδίτσας Εγγεγραμμένο  το  2013 15.000,00  €
3 30-7135.0008 Προμήθεια  και  εγκατάσταση  κάγκελων  στο  Δημοτικό  Στάδιο  Καρδίτσας Συνεχιζόμενο  έργο 15.000,00  €
4 30-7135.0010 Προμήθεια  συστήματος  ελέγχου  παρουσίας  προσωπικού  Δήμου  Καρδίτσας Νέο  έργο 7.000,00  €
5 30-7312.0022 Βιολογικός  καθαρισμός  Σαραντάπορου  Νεράϊδας  (ΘΗΣΕΑΣ) Συνεχιζόμενο  έργο 28.194,34  €
6 30-7322.0001 Αναπλάσεις  στα  ΤΔ  του  Δήμου  (ΘΗΣΕΑΣ) Συνεχιζόμενο  έργο 9.604,41  €
7 30-7322.0003 Διαμόρφωση  αύλειου  χώρου  Δημοτικού  Σχολείου  ΤΔ  Μητρόπολης   Συνεχιζόμενο  έργο 10.247,51  €
8 30-7322.0004 Βελτίωση  αποδυτηρίων  στο  δημοτικό  γήπεδο  Καλλιθήρου Συνεχιζόμενο  έργο 12.000,00  €
9 30-7322.0012 Ανέγερση  ανδριάντα  Γ.  Καραϊσκάκη   Συνεχιζόμενο  έργο 39.188,00  €
10 30-7323.0013 Κατασκευή  δημοτικής  οδοποιίας   Συνεχιζόμενο  έργο 37.000,00  €
11 30-7323.0021 Τσιμεντοστρώσεις  δρόμων  στο  ΤΔ  Μητρόπολης   Συνεχιζόμενο  έργο 6.900,00  €
12 30-7324.0008 Ανάπλαση  κοινοχρήστων  χώρων  -‐  διαμόρφωση  εισόδων  τοπικών  διαμερισμάτων  ΔΕ  Ιτάμου  (ΘΗΣΕΑΣ) Συνεχιζόμενο  έργο 2.665,64  €
13 30-7326.0002 Αντιμετώπιση  κατολισθητικών  φαινομένων  σε  ημιορεινές  και  ορεινές  περιοχές  του  Δήμου  Καρδίτσας   Συνεχιζόμενο  έργο 25.600,00  €

14
30-7326.0009

Εξωραϊσμός  κοινοχρήστων  χώρων  και  αποκατάσταση  προβλημάτων  στην  Τ.Κ.  Απιδιάς,  Δ.Ε.  Καλλιφωνίου.   Συνεχιζόμενο  έργο 27.245,14  €

15 30-7326.0014 Παρεμβάσεις  και  αποκαταστάσεις  στη  ΤΚ  Καστανιάς  Δ.Ε.  Ιτάμου Νέο  έργο 30.000,00  €
16 30-7335.0002 Συντήρηση  &  επισκευή  φωτεινών  σηματοδοτών   Νέο  έργο 10.000,00  €
17 30-7336.0004 Κατασκευή  οστεοφυλακίων  στο  Δήμο  Καρδίτσας Νέο  έργο 25.000,00  €
18 30-7336.0005 Συντήρηση  υποδομών  και  κοινόχρηστων  χώρων  Δ.Ε.  Ιτάμου Συνεχιζόμενο  έργο 56.143,57  €
19 30-7336.0006 Συντήρηση  υποδομών  και  κοινόχρηστων  χώρων  Δ.Ε.  Κάμπου Συνεχιζόμενο  έργο 37.688,24  €
20 30-7336.0007 Συντήρηση  υποδομών  και  κοινόχρηστων  χώρων  Δ.Ε.  Μητρόπολης   Συνεχιζόμενο  έργο 17.610,66  €
21 30-7336.0008 Συντήρηση  υποδομών  και  κοινόχρηστων  χώρων  Δ.Ε.  Καλλιφωνίου Συνεχιζόμενο  έργο 483,85  €
22 30-7336.0009 Συντήρηση  υποδομών  και  κοινόχρηστων  χώρων  Τοπικών  κοινοτήτων  Δ.Ε.  Καρδίτσας   Συνεχιζόμενο  έργο 509,81  €
23 30-7336.0010 Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  ΤΚ  Καστανιάς  ΔΕ  Ιτάμου   Συνεχιζόμενο  έργο 10.000,00  €
24 30-7336.0013 Συντήρηση  και  αναβάθμιση  κοινόχρηστων  χώρων  στην  πόλη  της  Καρδίτσας   Συνεχιζόμενο  έργο 419,36  €
25 30-7336.0014 Αναβάθμιση  και  εξοπλισμός  παιδικών  χαρών  Δήμου  Καρδίτσας Νέο  έργο 30.000,00  €
26 30-7336.0021 Βελτίωση  και  συντήρηση  δημοτικών  υποδομών  στη  Δ.Ε.  Κάμπου Συνεχιζόμενο  έργο 88.286,15  €
27 30-7336.0022 Βελτίωση  και  συντήρηση  δημοτικών  υποδομών  στη  Δ.Ε.  Μητρόπολης Συνεχιζόμενο  έργο 77.918,33  €

Πίνακας 2 

Διάθεση  Σ.Α.Τ.Α.  - Π.Ο.Ε.  (Παρελθόντων  Οικονομικών  Ετών) 
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2014

Α/Α
Κωδικός
(ΚΑ)

Τίτλος Μεταφερόμενο  ή  νέο  έργο Διάθεση  Σ.Α.Τ.Α.  Π.Ο.Ε.

28 30-7336.0023 Βελτίωση  και  συντήρηση  δημοτικών  υποδομών  στη  Δ.Ε.  Ιτάμου Συνεχιζόμενο  έργο 93.833,31  €
29 30-7336.0024 Βελτίωση  και  συντήρηση  δημοτικών  υποδομών  στη  Δ.Ε.  Καλλιφωνίου Συνεχιζόμενο  έργο 79.745,77  €
30 30-7336.0025 Βελτίωση  και  συντήρηση  δημοτικών  υποδομών  στις  Τοπικές  Κοινότητες  της  Δ.Ε.  Καρδίτσας Συνεχιζόμενο  έργο 44.000,00  €
31 30-7336.0026 Βελτίωση  και  συντήρηση  δημοτικών  υποδομών  στην  πόλη  της  Καρδίτσας Συνεχιζόμενο  έργο 106.750,25  €
32 30-7336.0027 Αποκατάσταση  και  προστασία  γέφυρας  Μαυρονερίου  στην  Τ.Κ.  Καλλιφωνίου   Συνεχιζόμενο  έργο 32.075,28  €
33 30-7336.0029 Διαμόρφωση  χώρων  στην  Τ.Κ.  Μυρίνης Εγγεγραμμένο  το  2013 4.000,00  €
34 30-7336.0030 Καθαρισμός  καναλιών  αντιπλημμυρικής  προστασίας  στην  ΤΚ  Μακρυχωρίου  Δ.Ε.Κάμπου Νέο  έργο 12.000,00  €
35 30-7411.0001 Αρχιτεκτονική  μελέτη  μικρής  κτιριακής  εγκατάστασης  στο  πεδίο  προσγείωσης  ελαφρών  αεροσκαφών. Συνεχιζόμενο  έργο 8.364,00  €
36 30-7413.0001 Μελέτη  πολεδόμησης  και  πράξης  εφαρμογής  θυλάκων  Ζαχαριωτών  -‐  Καμινάδων Συνεχιζόμενο  έργο 5.000,00  €
37 30-7413.0002 Μελέτη  πράξης  εφαρμογής  περιοχής  Καμινάδων Συνεχιζόμενο  έργο 5.000,00  €
38 30-7413.0004 Μελέτη  πολεοδόμησης  και  πράξης  εφαρμογής  θυλάκων  Φαναρίου  -‐  Αγίου  Νικολάου  -‐  Αγίας  Παρασκευής   Συνεχιζόμενο  έργο 5.000,00  €

39 30-7413.0005
Τοπογραφική  -‐  κτηματογραφική  αποτύπωση  των  περιοχών  επέκτασης  των  υπό  πολεοδόμηση  περιοχών  τριων  
οικιστικών  θυλάκων  ευρισκομένων  εντός  του  ισχύοντος  Γ.Π.Σ.  Καρδίτσας:  α)Ζαχαριωτών,  β)Αγ.Νικολάου  -‐  Φαναρίου

Συνεχιζόμενο  έργο 5.000,00  €

40 30-7413.0006
Παροχή  Υπηρεσιών  Τεχνικής  Στήριξης  για  την  εφαρμογή  Αστικών  Ολοκληρωμένων  Παρεμβάσεων  στο  Δήμο  Καρδίτσας,  
στο  πλαίσιο  της  Δ’  προγραμματικής  περιόδου

Συνεχιζόμενο  έργο 5.000,00  €

41 30-7413.0007
Εκπόνηση  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την  έκδοση  αδειών  χρήσης  νερού  των  αρδευτικών  γεωτρήσεων  
της  Δ.Ε.  Ιτάμου  Δήμου  Καρδίτσας

Συνεχιζόμενο  έργο 8.000,00  €

42 30-7413.0008
Εκπόνηση  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την  έκδοση  αδειών  χρήσης  νερού  υδροληψίας  από  τον  ποταμό  
Λείψιμο  και  το  συλλεκτήρα  Ιταλικό  για  την  άρδευση  εκτάσεων  του  Δήμου  Καρδίτσας

Συνεχιζόμενο  έργο 3.000,00  €

43 30-7413.0012
Εκπόνηση  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την  έκδοση  αδειών  χρήσης  νερού  υδροληψίας  από  τους  ποταμούς  
Καράμπαλη  και  Καλέντζη  για  την  άρδευση  εκτάσεων  του  Δήμου  Καρδίτσας

Συνεχιζόμενο  έργο 3.000,00  €

44 30-7413.0017
Εκπόνηση  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την  έκδοση  αδειών  χρήσης  νερού  υδροληψίας  από  ποτάμια  και  
τεχνητούς  συλλεκτήρες  για  την  άρδευση  εκτάσεων  στις  Δ.Ε.Καρδίτσας  και  Μητρόπολης  Δήμου  Καρδίτσας

Συνεχιζόμενο  έργο 3.000,00  €

45 30-7413.0022
Τεχνική  και  συμβουλευτική  υποστήριξη  του  Δήμου  Καρδίτσας  για  την  προετοιμασία  υποβολής  φακέλλου  ένταξης  στο  
πλαίσιο  πρόσκλησης  του  ΚΑΠΕ-‐Πράσινα  δώματα  σε  δημόσια  κτίρια

Συνεχιζόμενο  έργο 4.920,00  €

46 30-7413.0024 Μελέτη  Πίνακα  υλοτομίας  δάσους  Καλλιθήρου Συνεχιζόμενο  έργο 2.000,00  €
47 30-7413.0028 Σύνταξη  πίνακα  υλοτομίας  Καταφυγίου,  έτους  2013 Συνεχιζόμενο  έργο 1.000,00  €
48 30-7413.0036 Δασοτεχνική  μελέτη  για  την  αντιμετώπιση  κατολισθητικών  φαινομένων  στη  Τ.Κ.  Αγ.  Γεωργίου Συνεχιζόμενο  έργο 4.500,00  €

8115 ΕΞΟΦΛΗΣΗ  ΟΦΕΙΛΩΝ Διάφορα  έξοδα 145.871,58  €

8121 ΕΞΟΦΛΗΣΗ  ΟΦΕΙΛΩΝ
Αγορές  κτιρίων  τεχνικών  έργων  και  

προμήθειες  παγίων
65.742,87  €

8122 ΕΞΟΦΛΗΣΗ  ΟΦΕΙΛΩΝ Έργα 31.411,78  €

8123 ΕΞΟΦΛΗΣΗ  ΟΦΕΙΛΩΝ
Μελέτες,  έρευνες,  πειραματικές  εργασίες  

και  ειδικές  δαπάνες
84.994,00  €

ΣΥΝΟΛΟ 1.392.913,85  €
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2014

Α/Α Κωδικός  (ΚΑ) Τίτλος
Μεταφερόμενο  ή  νέο  

έργο
Διάθεση  Σ.Α.Τ.Α.  2014

1 10-7134.0001 Προμήθεια  μηχανογραφικού  υλικού(Ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  και  συναφή) Νέο  έργο 15.000,00  €
2 10-7134.0002 Προμήθεια  εφαρμογών  -‐  προγραμμάτων  πληροφορικής  (λογισμικά) Νέο  έργο 10.000,00  €
3 10-7134.0004 Προμήθεια  εκτυπωτών  και  συναφών  μηχανημάτων  (φαξ,  σκάνερ,πολυμηχανήματα) Νέο  έργο 5.000,00  €
4 20-7325.0001 Επέκταση  ηλεκτροφωτισμού Νέο  έργο 30.000,00  €
5 20-7325.0002 Μετατόπιση  στύλων  ΔΕΗ   Νέο  έργο 10.000,00  €
6 30-6264.0000 Συντήρηση  και  επισκευή  λοιπών  μηχανημάτων Νέο  έργο 5.000,00  €
7 30-6661.0001 Υλικά  συντήρησης  και  επισκευής  κτιρίων Νέο  έργο 5.000,00  €
8 30-6661.0002 Υλικά  χρωματισμών Νέο  έργο 5.000,00  €
9 30-6662.0001 Υλικά  συντήρησης  και  επισκευής  λοιπών  εγκαταστάσεων Νέο  έργο 10.000,00  €
10 30-6662.0002 Υλικά  σιδήρου Νέο  έργο 5.000,00  €
11 30-6662.0003 Υλικά  πεζοδρομίων Νέο  έργο 10.000,00  €
12 30-6662.0004 Υλικά  ασφάλτου Νέο  έργο 10.000,00  €
13 30-6691.0001 Προμήθεια  κώνων  οδοσήμανσης Νέο  έργο 5.000,00  €
14 30-6691.0002 Κώνοι-‐αντανακλαστικά  οδοσήμανσης Νέο  έργο 5.000,00  €
15 30-7135.0001 Προμήθεια  πινακίδων  κυκλοφορίας  και  ονοματοδοσίας Νέο  έργο 10.000,00  €
16 30-7135.0009 Προμήθεια  εξοπλισμού  ενεργειακής  αναβάθμισης  του  δημοτικού  κλειστού  γυμναστηρίου Νέο  έργο 15.000,00  €
17 30-7323.0046 Βελτίωση  προσβασιμότητας  για  ΑΜΕΑ  στην  πόλη  της  Καρδίτσας Νέο  έργο 12.000,00  €
18 30-7331.0010 Συντήρηση  Δημοτικού  Καταστήματος  ΤΚ  Ρούσσου Νέο  έργο 10.000,00  €
19 30-7332.0003 Εργασίες  συντήρησης  μεταλλικών  κατασκευών  σε  κοινόχρηστους  διαμορφωμένους  χώρους  του  Δήμου  Καρδίτσας Νέο  έργο 20.000,00  €
20 30-7336.0031 Αναβάθμιση  και  συντήρηση  κοινοχρήστων  υποδομών  στις  ΤΚ  της  Δ.Ε.  Καρδίτσας Νέο  έργο 40.000,00  €
21 30-7336.0032 Αναβάθμιση  και  συντήρηση  κοινοχρήστων  υποδομών  στη  Δ.Ε.Κάμπου Νέο  έργο 64.000,00  €
22 30-7336.0033 Αναβάθμιση  και  συντήρηση  κοινοχρήστων  υποδομών  στη  Δ.Ε.Καλλιφωνίου Νέο  έργο 65.000,00  €
23 30-7336.0034 Αναβάθμιση  και  συντήρηση  κοινοχρήστων  υποδομών  στη  Δ.Ε.Μητρόπολης Νέο  έργο 65.000,00  €
24 30-7336.0035 Αναβάθμιση  και  συντήρηση  κοινοχρήστων  υποδομών  στη  Δ.Ε.Ιτάμου Νέο  έργο 69.000,00  €
25 30-7336.0036 Βελτίωση  και  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων,  πλατειών  και  πεζοδρομίων  στην  πόλη  της  Καρδίτσας Νέο  έργο 70.000,00  €
26 30-7413.0000 Λοιπές  μελέτες Νέο  έργο 20.932,20  €
27 30-7413.0037 Μελέτη  διάγνωσης  δυνατοτήτων  αποκατάστασης  της  ανατολικής  κερκίδας  στο  Δημοτικό  Στάδιο  Καρδίτσας Νέο  έργο 10.000,00  €
28 35-6272.0001 Εγκατάσταση  υπόγειου  συστήματος  άρδευσης  σε  κοινόχρηστους  διαμορφωμένους  χώρους Νέο  έργο 10.000,00  €
29 35-7132.0001 Προμήθεια  οχήματος  για  τις  ανάγκες  της  Υπηρεσίας  Πρασίνου Νέο  έργο 12.000,00  €
30 30-6233.0002 Μισθώσεις  μηχανημάτων  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών Νέο  έργο 25.000,00  €

ΣΥΝΟΛΟ 647.932,20  €

Πίνακας 3 

Διάθεση  Σ.Α.Τ.Α.  2014 
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2014

Α/Α
Κωδικός
(ΚΑ)

Τίτλος Μεταφερόμενο  ή  νέο  έργο Ιδια  έσοδα  (Τακτικα)
Εγγραφή  σε  Κ.Α.  για  

το  έτος  2014

1 30-7341.0023
Δημιουργία  λευκώματος  με  θέμα  την  ιδιαίτερη  πολιτισμική  ταυτότητα  του  Δυτικοθεσσαλικού  πεδινού  
χώρου  (Πρ/μα  "Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007-‐2013  (Ποσοστό  70%)  31.383,45  +  13.450,05  (Ποσοστό  
30%)  Τ

Εγγεγραμμένο  το  2013 13.450,05  € 13.450,05  €

ΣΥΝΟΛΟ 13.450,05  € 13.450,05  €

Πίνακας 4 

Χρηματοδότηση  έργων  και  δράσεων  με  ίδια  έσοδα 

Χρηματοδότηση  με  ίδια  έσοδα Σελίδα  12
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2014

Α/Α
Κωδικός
(ΚΑ)

Τίτλος
Μεταφερόμενο  ή  

νέο  έργο
Πηγή  

χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση  
από  Δήμο  
Καρδίτσας

Ποσό  
χρηματοδότηση
ς  για  το  2014

Εγγραφή  σε  
Κ.Α.  για  το  έτος  

2014

1 30-6233.0002 Μισθώσεις  μηχανημάτων  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών Νέο  έργο
ΣΑΤΑ  2014  

(25.000)+ΧΡ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
5222.0018 (5.000)

25.000,00  € 5.000,00  € 30.000,00  €

2 30-7135.0005
Υπογειοποιημένο  Σύστημα  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  Δήμου  Καρδίτσας-‐  Υποέργο  Ι:  
Προμήθεια  και  εγκατάσταση  υπόγειων  κάδων

Συνεχιζόμενο  έργο ΠΡΑΣΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ 169.740,00  € 169.740,00  €

3 30-7135.0006
Υπογειοποιημένο  Σύστημα  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  Δήμου  Καρδίτσας-‐  Υποέργο  ΙΙ-‐  
Προμήθεια  και  τοποθέτηση  υδραυλικών  γερανών

Συνεχιζόμενο  έργο ΠΡΑΣΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ 68.880,00  € 68.880,00  €

4 30-7311.0001
Κατασκευή  δικτύου  εσωτερικών  εγκαταστάσεων  φυσικού  αερίου  σε  σχολικά  κτίρια  του  
Δήμου  Καρδίτσας

Εγγεγραμμένο  το  2013 ΣΑΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ 144.800,00  € 144.800,00  €

5 30-7311.0002 Κλειστό  Γυμναστήριο  Καρδίτσας  -‐  Αίθουσα  Βαρέων  Αθλημάτων  (ΠΔΕ-‐ΓΓΑ) Συνεχιζόμενο  έργο ΠΔΕ 176.371,44  € 176.371,44  €
6 30-7312.0018 Βελτίωση  υποδομών  ύδρευσης  Δήμου  Καλλιφωνίου  (ΘΗΣΕΑΣ) Συνεχιζόμενο  έργο ΘΗΣΕΑΣ 8.829,90  € 8.829,90  €
7 30-7322.0001 Αναπλάσεις  στα  ΤΔ  του  Δήμου  (ΘΗΣΕΑΣ) Συνεχιζόμενο  έργο ΘΗΣΕΑΣ 9.604,41  € 1.818,93  € 11.423,34  €
8 30-7323.0007 Αποκατάσταση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Καρδίτσας  (ΥΠ.ΕΣ) Συνεχιζόμενο  έργο ΥΠΕΣ 78.560,36  € 78.560,36  €
9 30-7324.0001 Κατασκευή  κεντρικών  πεζοδρόμων  (ΘΗΣΕΑΣ) Συνεχιζόμενο  έργο ΘΗΣΕΑΣ 109.366,15  € 109.366,15  €

10 30-7326.0001 Κατασκευή  πεδίου  προσγείωσης  ελαφρών  αεροκαφών  (ΘΗΣΕΑΣ) Συνεχιζόμενο  έργο ΘΗΣΕΑΣ 56.654,55  € 56.654,55  €

11 30-7326.0005
Βελτίωση  εγκαταστάσεων  στο  Δημοτικό  Γήπεδο  Ποδοσφαίρου  περιοχής  Νοσοκομείου  
Καρδίτσας  (Δωρεά  από  Ελληνικά  Πετρέλαια  από  το  χρηματικό  υπόλοιπο  5122.0029)

Εγγεγραμμένο  το  2013
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΠΌ  

ΕΛ.ΠΕ.
92.117,91  € 92.117,91  €

12 30-7336.0012 Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  και  κτιρίου  Δημοτικού  Σχολείου  Καλλιφωνίου  (ΟΣΚ) Συνεχιζόμενο  έργο ΟΣΚ 11.372,53  € 11.372,53  €

13 30-7341.0001
Υποέργο  ΙΙ  -‐  Συντήρηση,  προστασία  προβολή  συλλογής  Γιολδάση  (Ε.Π.Θεσσαλίας  2007-‐
2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐

2013
66.957,45  € 66.957,45  €

14 30-7341.0002
Προμήθεια  εξοπλισμού  ΤΕ  2ου  Γυμνασίου,  ΤΕ  4ου  Γυμνασίου,  ΤΕ  7ου  Γυμνασίου,  ΤΕ  4ου  
ΓΕΛ,  Ειδικού  Δημοτικού  Σχολείου,  Ειδικού  Νηπιαγωγείου  Καρδίτσας,  ΤΕ  7ου  Δημοτικού  
Σχολείου,  ΤΕ  6ου  Δημοτικού  Σχολείου

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐

2013
139.492,07  € 139.492,07  €

15 30-7341.0003
Εξοικονόμηση  Ενέργειας  Καρδίτσας-‐  ΥΠΟΕΡΓΟ  1:  Ενεργειακή  αναβάθμιση    δημοτικών  
κτιρίων  Η/Μ.

Εγγεγραμμένο  το  2013
Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

2007-2013
138.285,00  € 138.285,00  €

16 30-7341.0004
Διαμόρφωση  χώρων  αναψυχής  στις  Τ.Κ.  Μακρυχωρίου  και  Τ.Κ.  Μυρίνης  του  Δήμου  
Καρδίτσας  (  Πρ/μα:  "Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007-‐2013").  

Εγγεγραμμένο  το  2013
Ε.Π.  

ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ/LEADER
200.000,00  € 200.000,00  €

Πίνακας 5 
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2014

Α/Α
Κωδικός
(ΚΑ)

Τίτλος
Μεταφερόμενο  ή  

νέο  έργο
Πηγή  

χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση  
από  Δήμο  
Καρδίτσας

Ποσό  
χρηματοδότηση
ς  για  το  2014

Εγγραφή  σε  
Κ.Α.  για  το  έτος  

2014
17 30-7341.0005 Διαμόρφωση  πάρκου  αναψυχής  Τ.Κ.  Καλλιφωνίου  του  Δήμου  Καρδίτσας  (Π.Α.Α.  2007-‐2013) Συνεχιζόμενο  έργο

Ε.Π.ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
2007-2013

64.350,00  € 64.350,00  €

18 30-7341.0006 Παρεμβάσεις  για  τη  βελτίωση  της  κυκλοφορίας  στην  πόλη  της  Καρδίτσας Εγγεγραμμένο  το  2013
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐

2013
1.285.000,00  € 1.285.000,00  €

19 30-7341.0007
Περιβαλλοντική  αναβάθμιση  κοινόχρηστου  δημόσιου  χώρου  στη  θέση  "Παλέρμο"  του  
Δήμου  Καρδίτσας  (Ε.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-‐  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ-‐  ΗΠΕΙΡΟΥ  2007-‐2013).

Εγγεγραμμένο  το  2013
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐

2013
550.000,00  € 550.000,00  €

20 30-7341.0008
Περιβαλλοντική  αναβάθμιση  και  προσβασιμότητα  του  αστικού  χώρου  του  Δήμου  
Καρδίτσας  (Ε.Π.  Θεσσαλία  -‐  Στ.Ελλάδα  -‐  Ήπειρος  2007-‐2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐

2013
25.165,99  € 25.165,99  €

21 30-7341.0009
Εξοικονόμηση  Ενέργειας  Καρδίτσας-‐  ΥΠΟΕΡΓΟ  2:  Εγκατάσταση  διαχείρισης  δημοτικού  
φωτισμού

Εγγεγραμμένο  το  2013
Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

2007-2013
100.000,00  € 100.000,00  €

22 30-7341.0010
Ενοποίηση  και  Περιβαλλοντική  Αποκατάσταση  Δημόσιου  Χώρου  στο  Δημοτικό  Στάδιο  
Καρδίτσας  (Ε.Π.  Θεσσαλίας-‐  Ηπείρου  2007-‐2013  (ΕΣΠΑ).

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐

2013
474.560,73  € 474.560,73  €

23 30-7341.0011
Ανάπτυξη  βασικών  δικτύων  στον  οικισμό  Μαύρικα  Καρδίτσας  (οδοποιΐα-‐ηλεκτροφωτισμός)  
(ΕΣΠΑ-‐  Ε.Π.  Θεσσαλίας-‐  Στερεάς  Ελλάδος-‐  Ηπείρου  2007-‐2013).

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐

2013
240.139,41  € 240.139,41  €

24 30-7341.0012
Μελέτη  Γενικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου  διευρυμένου  Δήμου  Καρδίτσας  (Ε.Π.  Θεσσαλία  -‐  Στ.  
Ελλάδα  -‐  Ήπειρος  2007-‐2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐

2013
128.097,52  € 128.097,52  €

25 30-7341.0013
Μελέτη  ΣΧΟΟΑΠ  Δήμου  Κάμπου  Νομού  Καρδίτσας  (Ε.Π.  Θεσσαλία  -‐  Στ.  Ελλάδα  -‐  ΄Ηπειρος  
2007-2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐

2013
87.801,23  € 87.801,23  €

26 30-7341.0014
Μελέτη  ΣΧΟΟΑΠ  Δήμου  Μητρόπολης  Νομού  Καρδίτσας  (Ε.Π.  Θεσσαλία  -‐  Στ.  Ελλάδα  -‐  
Ήπειρος  2007-‐2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐

2013
87.062,83  € 87.062,83  €

27 30-7341.0015
Τεχνική  βοήθεια  του  Δήμου  Καρδίτσας-‐  Υποέργο  Ι:Εκπόνηση  τοπογραφικής  μελέτης  
κοινοχρήστων  χώρων  Δ.Ε.  Καλλιφωνίου  (Ε.Π.  Τεχνική  Υποστήριξη  Εφαρμογής  2007-‐2013).

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.  ΤΕΧΝΙΚΗ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  2007-‐2013
14.000,00  € 14.000,00  €

28 30-7341.0016
Τεχνική  βοήθεια  του  Δήμου  Καρδίτσας  -‐  Υποέργο  ΙΙ:Εκπόνηση  ειδικής  αρχιτεκτονικής  
μελέτης  τοπίου  για  τη  διαμόρφωση  της  οδού  Χαρίτου  του  Δήμου  Καρδίτσας  (Ε.Π.Τεχνική  
Υποστήριξη  Εφαρμογής    2007-‐2013).

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.  ΤΕΧΝΙΚΗ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  2007-‐2013
4.500,00  € 4.500,00  €

29 30-7341.0017
Τεχνική  βοήθεια  του  Δήμου  Καρδίτσας-‐  Υποέργο  ΙΙΙ:Εκπόνηση  μελέτης  αναβάθμισης  
ποιότητας  πόσιμου  νερού  Δ.Ε.  Δήμου  Καρδίτσας  (Ε.Π.  Τεχνική  Υποστήριξη  Εφαρμογής  2007-‐
2013).

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.  ΤΕΧΝΙΚΗ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  2007-‐2013
4.500,00  € 4.500,00  €

30 30-7341.0018
Τεχνική  βοήθεια  του  Δήμου  Καρδίτσας-‐  Υποέργο  IV:  Εκπόνηση  αρχιτεκτονικής  μελέτης  
κτιριακών  έργων  για  την  αναβάθμιση  του  1ου  Λυκείου  Καρδίτσας  σε  Δημαρχείο  (Ε.Π.  
Τεχνική  Υποστήριξη  Εφαρμογής  2007-‐2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.  ΤΕΧΝΙΚΗ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  2007-‐2013
9.400,00  € 9.400,00  €

31 30-7341.0019
Τεχνική  βοήθεια  του  Δήμου  Καρδίτσας  -‐  Υποέργο  V:Εκπόνηση  μελέτης  δικτύωσης  και  ΤΠΕ  
για  τη  λειτουργία  και  αξιοποίηση  του  κτιρίου  του  1ου  Λυκείου  Καρδίτσας  σε  Δημαρχείο  
(Ε.Π.  Τεχνική  Υποστήριξη  Εφαρμογή

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.  ΤΕΧΝΙΚΗ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  2007-‐2013
4.500,00  € 4.500,00  €

32 30-7341.0020
Τεχνική  βοήθεια  του  Δήμου  Καρδίτσας-‐  Υποέργο  VI:  Εκπόνηση  μελέτης  ενεργειακής  
αναβάθμισης  κτιρίων  και  εγκαταστάσεων  στο  Δήμο  Καρδίτσας  (Ε.Π.  Τεχνική  Υποστήριξη  
Εφαρμογής  2007  -‐2013)

Συνεχιζόμενο  έργο
Ε.Π.  ΤΕΧΝΙΚΗ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  2007-‐2013
13.100,00  € 13.100,00  €

33 30-7341.0021
Εξοικονόμηση  Ενέργειας  Καρδίτσας  -‐  ΥΠΟΕΡΓΟ  4:  Τεχνική  υποστήριξη  υλοποίησης  του  
έργου  (Ε.Π.  Ανταγωνιστικότητα  2007  -‐2013)

Εγγεγραμμένο  το  2013
Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

2007-2013
30.000,00  € 30.000,00  €
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2014

Α/Α
Κωδικός
(ΚΑ)

Τίτλος
Μεταφερόμενο  ή  

νέο  έργο
Πηγή  

χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση  
από  Δήμο  
Καρδίτσας

Ποσό  
χρηματοδότηση
ς  για  το  2014

Εγγραφή  σε  
Κ.Α.  για  το  έτος  

2014
34 30-7341.0022

Υποέργο  Ι  -‐Συντήρηση,  προστασία,  προβολή  συλλογής  Γιολδάση  (Ε.Π.  Θεσσαλίας  2007-‐
2013)

Εγγεγραμμένο  το  2013
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐

2013
62.248,05  € 62.248,05  €

35 30-7341.0023
Δημιουργία  λευκώματος  με  θέμα  την  ιδιαίτερη  πολιτισμική  ταυτότητα  του  
Δυτικοθεσσαλικού  πεδινού  χώρου  (Πρ/μα  "Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007-‐2013  
(Ποσοστό  70%)  31.383,45  +  13.450,05  (Ποσοστό  30%)  Τ

Εγγεγραμμένο  το  2013
Ε.Π.  

ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ/LEADER
13.450,05  € 31.383,45  € 44.833,50  €

36 30-7341.0024
Εξοικονόμηση  Ενέργειας  Καρδίτσας-‐  ΥΠΟΕΡΓΟ  3:  Ενημέρωση,  ευαισθητοποίηση,  
εκπαίδευση  δημοτικών  υπαλλήλων-‐  Δράσεις  αλλαγής  της  ενεργειακής  συμπεριφοράς  και  
ευαισθητοποίησης  της  τοπικής  κοινωνίας

Εγγεγραμμένο  το  2013
Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

2007-2013
15.000,00  € 15.000,00  €

37 30-7341.0025
Εξοικονόμηση  Ενέργειας  Καρδίτσας  -‐  ΥΠΟΕΡΓΟ  5:Διενέργεια  ενεργειακών  επιθεωρήσεων-‐  
Έκδοση  ΠΕΑ  για  κάθε  κτίριο  (Ε.Π.  Ανταγωνιστικότητα  2007-‐2013).

Εγγεγραμμένο  το  2013
Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

2007-2013
2.000,00  € 2.000,00  €

38 30-7341.0026 Αναβάθμιση  και  εξοπλισμός  παιδικών  χαρών  στην  Καρδίτσα Εγγεγραμμένο  το  2013
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2007-‐

2013
570.000,00  € 570.000,00  €

ΣΥΝΟΛΟ 48.054,46  € 5.271.055,50  € 5.319.109,96  €
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2014

Πηγή  χρηματοδότησης Αριθμός  έργων Διατιθέμενο  ποσό  για  το  
2014

Πληρωμή  υποχρεώσεων  
έργων  Π.Ο.Ε.  

ΣΥΝΟΛΟ

Σ.Α.Τ.Α.  Π.Ο.Ε. 48 1.064.893,62  € 328.020,23  € 1.392.913,85  €
Σ.Α.Τ.Α.  2014 30 647.932,20  € 647.932,20  €
Ίδια  έσοδα 1 13.450,05  € 13.450,05  €
Χρηματοδοτήσεις 38 5.271.055,50  € 5.271.055,50  €

ΣΥΝΟΛΟ 114 6.997.331,37  € 328.020,23  € 7.325.351,60  €

Καταγραφή  &  επεξεργασία  στοιχείων:  Γ.Χριστούλας,  Δ.Κωστάκης
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Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Ευαγγελακόπουλος, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής,
Ντούρλιας, Τσίπρας, Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Τσαντήλας και Χάρμπας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Δομήνικος Βερίλλης λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 661/2013
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
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