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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 22η του µήνα Απριλίου  του έτους 2014 
και ώρα 15.00 µ.µ, 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’ αριθµ. 196/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 15/4/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
8/15-4-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     Αριθµ.Πρωτ.:10465/22-4-2014     

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2014. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. Τρίτη και 

ώρα 13.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9971/11-4-2014 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) Αναστασίου Απόστολος  14) Σούφλα Ουρανία 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  15) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  16) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Κωτούλας Φίλιππος 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 4) Μαρκινός Αθανάσιος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  18) Σουφλάκος Βασίλειος 5) Χλαπάνας Ηλίας 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  19) Τσίπρας Εµµανουήλ 6) Βερίλλης ∆οµήνικος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  20) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

8) Μουζιούρας Νικόλαος  21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Ντελής Ιωάννης 

9) Μπατζιάκας Βασίλειος  22) Αρχοντής ∆ηµήτριος 9) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος  23) Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα   24) Χάρµπας Θωµάς Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

12) Παπαγεωργίου Σταύρος    

13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 24), 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.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος 
του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2014, το οποίο εγκρίθηκε µε την 
υπ'αριθµ. 661/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
 
2. Τη σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου  
 

3. Την προτεινόµενη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος   
 
4. Την υπ'αριθµ. 195/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η 
5η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014 

  
5.Τις διατάξεις των άρθρων 208 και 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων»  
 
6.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της έγκρισης της 5ης 
αναµόρφωσης ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Αναστασίου, Γούλας, Ζορµπάς, 
Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, 
Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου Χαρ., Σούφλα, Τσιούκης και Ντούρλιας. ΚΑΤΑ 
ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Γεννάδιος, Σουφλάκος, Τσίπρας και Μακροστέργιος  ενώ 
οι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Ευαγγελακόπουλος και Χάρµπας έδωσαν ΛΕΥΚΗ ψήφο 
(Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 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 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2014, η 
οποία έχει ως εξής:  
 

Εγγραφές έργων από χρηµατοδούµενα προγράµµατα 
 
Αυξάνεται το διατιθέµενο ποσό στο έργο µε Κ.Α. 30-7341.0003 και τίτλο 
«Εξοικονόµηση Ενέργειας Καρδίτσας-Υποέργο 1: Ενεργειακή αναβάθµιση δηµοτικών 
κτιρίων Η/Μ» κατά το ποσό των 254.086,58 € που προέρχεται κατά 100% από 
πιστώσεις του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 (σχετ. η 
13/04-05/203/85/03.01.2014 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης του Γ.Γ.Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής). 
 
Μειώσεις κωδικών από ΣΑΤΑ ΠΟΕ 
 
1. Μείωση του κωδικού 30-7135.0008 µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση κάγκελων 

στο ∆ηµοτικό Στάδιο Καρδίτσας» κατά το ποσό των 15.000 € που προέρχεται από 
ΣΑΤΑ ΠΟΕ λόγω αποπληρωµής του παραπάνω υπολοίπου κατά το προηγούµενο 
οικονοµικό έτος. 

2. Μείωση του κωδικού 30-7322.0004 µε τίτλο «Βελτίωση αποδυτηρίων στο δηµοτικό 
γήπεδο Καλλιθήρου» κατά το ποσό των 12.000 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ 
λόγω αποπληρωµής του παραπάνω υπολοίπου κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 



 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΙ04ΩΕΗ-36Θ 

 

3. Μείωση του κωδικού 30-7323.0013 µε τίτλο «Κατασκευή δηµοτικής οδοποιίας» κατά 
το ποσό των 15.620 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ λόγω αποπληρωµής του 
παραπάνω υπολοίπου κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

4. Μείωση του κωδικού 30-7324.0008 µε τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων - 
διαµόρφωση εισόδων τοπικών διαµερισµάτων ∆Ε Ιτάµου» κατά το ποσό των 

2.665,64 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ λόγω αποπληρωµής του παραπάνω 
υπολοίπου κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

5. Μείωση του κωδικού 30-7336.0005 µε τίτλο «Συντήρηση υποδοµών και 
κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Ιτάµου» κατά το ποσό των 38.714,57 € που προέρχεται 
από ΣΑΤΑ ΠΟΕ λόγω αποπληρωµής του παραπάνω υπολοίπου κατά το προηγούµενο 
οικονοµικό έτος. 

6. Μείωση του κωδικού 30-7336.0006 µε τίτλο «Συντήρηση υποδοµών και 
κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Κάµπου» κατά το ποσό των 34.782,67 € που προέρχεται 
από ΣΑΤΑ ΠΟΕ λόγω αποπληρωµής του παραπάνω υπολοίπου κατά το προηγούµενο 
οικονοµικό έτος. 

7. Μείωση του κωδικού 30-7336.0007 µε τίτλο «Συντήρηση υποδοµών και 
κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Μητρόπολης» κατά το ποσό των 7.187,79 € που 
προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ λόγω αποπληρωµής του παραπάνω υπολοίπου κατά το 
προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

8. Μείωση του κωδικού  30-7336.0010 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ΤΚ 
Καστανιάς ∆Ε Ιτάµου» κατά το ποσό των 7.400 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ 
λόγω αποπληρωµής του παραπάνω υπολοίπου κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

9. Μείωση του κωδικού 30-7336.0027 µε τίτλο «Αποκατάσταση και προστασία γέφυρας 
Μαυρονερίου» κατά το ποσό των 24.350 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ λόγω 
αποπληρωµής του παραπάνω υπολοίπου κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

10.Μείωση του κωδικού 30-7413.0022 µε τίτλο «Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη 
του ∆ήµου Καρδίτσας για την προετοιµασία υποβολής φακέλλου ένταξης στο πλαίσιο 
πρόσκλησης του ΚΑΠΕ-Πράσινα δώµατα σε δηµόσια κτίρια» κατά το ποσό των 4.920 
€ που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ λόγω αποπληρωµής του παραπάνω υπολοίπου κατά 
το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

11.Μείωση του κωδικού 80-8122.0000 µε τίτλο «Πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα» 
κατά το ποσό των 25.911,78 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ, λόγω αποπληρωµής 
του παραπάνω υπολοίπου τιµολογηµένων δαπανών κατά το προηγούµενο οικονοµικό 
έτος. 

12.Μείωση του κωδικού 80-8123.0000 µε τίτλο «Πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.- 
Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» κατά το ποσό των 
67.429,33 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ, λόγω αποπληρωµής του υπολοίπου 
τιµολογηµένων δαπανών κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

13.Μείωση του Κ.Α. 30-7335.0002 µε τίτλο «Συντήρηση & επισκευή φωτεινών 

σηµατοδοτών» κατά το ποσό των 3.000 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 
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Εγγραφές-αυξήσεις κωδικών 

Το διατιθέµενο ποσό από ΣΑΤΑ ΠΟΕ που προκύπτει από τις παραπάνω µειώσεις ανέρχεται 
συνολικά στο ποσό των 258.981,78 € και διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών 

έργων και επενδύσεων του ∆ήµου Καρδίτσας ως ακολούθως: 

1. Εγγράφεται νέος κωδικός µε Κ.Α. 30-7413.0039 και τίτλο «Μελέτη Προστασίας & 
∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού ∆άσους Καταφυγίου ∆.Ε. Ιτάµου» µε το ποσό των 20.500,00 
€ που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.  

2. Εγγράφεται νέος κωδικός µε Κ.Α. 30-7413.0040 και τίτλο «Μελέτη Προστασίας & 
∆ιαχείρισης ∆ιακατεχόµενου  ∆άσους Αγ. Γεωργίου  ∆.Ε. Μητρόπολης» µε το ποσό 
των 23.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.  

3. Εγγράφεται νέος κωδικός µε Κ.Α. 30-7413.0041 και τίτλο «Μελέτη Προστασίας & 
∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού ∆άσους Ραχούλας  ∆.Ε. Ιτάµου» µε το ποσό των 30.000,00 € 
που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 

4. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7336.0040 και τίτλο «Αποκατάσταση 
ζηµιών και συντηρήσεις σε δηµοτικά κτίρια και κοινόχρηστες υποδοµές στις Τοπικές 
Κοινότητες της ∆.Ε.Καρδίτσας» µε το ποσό των 12.600 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ 
ΠΟΕ.  

5. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7336.0041 και τίτλο «Προµήθεια 
µεταλλικών στοιχείων για τη δηµιουργία συνθηκών ασφαλείας και λειτουργικότητας 
στο Αθλητικό Κέντρο ∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των 15.000 € που προέρχεται 
από ΣΑΤΑ ΠΟΕ . 

6. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 10-7134.0010 και τίτλο «Προµήθεια οθονών 
υγρών κρυστάλλων και οθόνης αφής για το σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων» µε 
το ποσό των 5.000 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 

7. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 20-7325.0003 και τίτλο «Μετατόπιση 
υπόγειου δικτύου ∆ΕΗ» µε το ποσό των 7.000 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 

8. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7336.0015 και τίτλο «Μετατόπιση 
υπόγειου δικτύου ΟΤΕ» µε το ποσό των 500 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 

9. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7336.0016 και τίτλο «Μετατόπιση 
υπόγειου δικτύου Φυσικού Αερίου» µε το ποσό των 2.800 € που προέρχεται από 
ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 

10.Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.  20-7325.0004 και τίτλο «Νέα παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος από τη ∆ΕΗ για την ηλεκτροδότηση στεγάστρου σε δηµοτική 
έκταση στην Τ.Κ. Μυρίνης» µε το ποσό των 23.000 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ 
ΠΟΕ. 

11.Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7323.0047 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις 
οδικού δικτύου ∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των 78.000 € που προέρχεται από 
ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 

12.Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7323.0048 και τίτλο «Συντήρηση 
αγροτικών δρόµων στη ∆.Ε. Μητρόπολης» µε το ποσό των 6.500 € που προέρχεται 
από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 
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13.Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7326.0003  και τίτλο «Αποκατάσταση 
αποχέτευσης στον οικισµό Σαραντάπορο Τ.Κ. Νεράϊδας» µε το ποσό των 3.000,00 € 
που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 

14.Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-6672.0002  και τίτλο «Προµήθεια 
υλικών για την συντήρηση & επισκευή φωτεινών σηµατοδοτών» µε το ποσό των 
3.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 

15.Αυξάνεται κατά το ποσό των 2.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ, το έργο µε 
Κ.Α. 35-7132.0001 και τίτλο « Προµήθεια οχήµατος για τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
Πρασίνου».  

16.Αυξάνεται κατά το ποσό των 27.081,78 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ, το έργο µε 
Κ.Α. 20-7325.0001 και τίτλο «Επέκταση ηλεκτροφωτισµού». 

 
 

 
Μειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Γεννάδιος, Σουφλάκος, Τσίπρας και Μακροστέργιος  
ενώ οι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Ευαγγελακόπουλος και Χάρµπας έδωσαν ΛΕΥΚΗ ψήφο 
(Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 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.) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι κ.κ 
Γιοβάνης, Αρχοντής και Τσαντήλας, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 196/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 


