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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 29η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.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. 688/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 23-12-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 688 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
26/23-12-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αρ. Πρωτ.: 31557/29-12-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2015 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και 

ώρα 6.00' µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 31029/19-12-2014 

έγγραφη πρόσκληση του 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) Αντωνίου Ελένη  19) Τίκας Τριαντάφυλλος              Γούλας Σωτήριος 

2) Αντωνίου Σωτήριος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος Αν και κλήθηκε νόµιµα     

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  21) Παπαλός Κωνσταντίνος  

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  22) Μαρκινός Αθανάσιος  

5) Γεννάδιος Ιωάννης  23) Παπαγεωργίου Σταύρος              

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος              

7) Γούλας Γεώργιος  25) Τσιούκης Λάµπρος  

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  26)  Βαρελάς Βάιος                

9) Καπράνας Απόστολος  27) Αµπαντζή Μαρία  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  28) Λάππας Σπυρίδων  

11) Κουρκούνας Βασίλειος                           29) Λέµας Ευάγγελος  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  30) Χατζής Ηλίας  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  31) Κρανιάς Βασίλειος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  32) Σχορετσανίτης Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης    

16) Ξυλοµένος Κων/νος             

17) Σβάρνας Ιωάννης    

18) Τάντος Μιχαήλ    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 32), 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. Φώτη Αλεξάκου.  

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

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση του 
Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2015  και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Την εισήγηση του αρµοδίου αντιδηµάρχου κ. Απ. Καπράνα, ο οποίος ανέφερε: 
 
Το Τεχνικό Πρόγραµµα, εκτός από τυπική υποχρέωση, αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για 
τον προγραµµατισµό των δράσεων του ∆ήµου Καρδίτσας για το 2015, καθώς περιλαµβάνει 
συγκεκριµένα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν στο ∆ήµο µας το επόµενο έτος.  
Είναι δεδοµένη η υποχρηµατοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα µας και δε θα 
µπορούσε να αποτελεί εξαίρεση η χρηµατοδότηση των αναπτυξιακών δράσεων και των 
έργων υποδοµής. ∆υστυχώς, η χρηµατοδότηση από τους Κ.Α.Π. για επενδυτικές 
δραστηριότητες, η λεγόµενη ΣΑΤΑ, ανέρχεται για το 2015 στο ποσό των 842.000,00 €, 
ποσό ελάχιστο αν αναλογιστεί κανείς το µέγεθος, τον πληθυσµό αλλά και τις πραγµατικές 
ανάγκες του ∆ήµου Καρδίτσας. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν τον «Καλλικράτη» και βέβαια 
πριν την πρωτοφανή οικονοµική κρίση, οι πέντε ∆ήµοι που σήµερα αποτελούν το ∆ήµο 
Καρδίτσας λάµβαναν ετήσια ένα συνολικό ποσό µεγαλύτερο των 4 εκατοµµυρίων ευρώ 
αθροιστικά. Σήµερα στο ενιαίο ∆ήµο Καρδίτσας, το ποσό αυτό έχει συρρικνωθεί περίπου στο 
20%, οπότε αντιλαµβάνεται κανείς και την αντίστοιχη υποβάθµιση της ικανότητας του 
∆ήµου να παρεµβαίνει και να λύνει προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τις υποδοµές.  
Τα διαθέσιµα χρήµατα, µπορούν να καλύψουν µόνο τις απολύτως αναγκαίες απαιτήσεις 
συντήρησης και αναβάθµισης ήδη υπαρχουσών υποδοµών. Μην ξεχνάµε πως η πόλη και οι 
33 κοινότητες έχουν µεγάλες ανάγκες, σύνθετα και ποικίλα προβλήµατα και µε πενιχρούς 
πόρους καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε τις πλέον επείγουσες  απαιτήσεις. 
Για να δώσουµε το περίγραµµα του Τεχνικού Προγράµµατος, αυτό διαχωρίζεται ουσιαστικά 
σε δυο µεγάλα µέρη:  
Το πρώτο µέρος αφορά τα έργα που χρηµατοδοτούνται από πόρους του ∆ήµου Καρδίτσας, 
τη ΣΑΤΑ παρελθόντων οικονοµικών ετών, δηλαδή τη ΣΑΤΑ ΠΟΕ, αλλά και τη ΣΑΤΑ που θα 
εισπράξει ο ∆ήµος εντός του 2015. Σε ότι αφορά τη ΣΑΤΑ ΠΟΕ, το µεγαλύτερο µέρος της 
διατίθεται για την αποπληρωµή έργων που ήδη εκτελούνται ή έχουν δροµολογηθεί εντός 
του 2014, αφορά δηλαδή κυρίως την αποπληρωµή συµβατικών υποχρεώσεων του ∆ήµου σε 
έργα και µελέτες. Τα βασικότερα νέα έργα που εγγράφονται από τη ΣΑΤΑ ΠΟΕ, είναι ένα 
έργο οδοποιίας και η συντήρηση του χώρου της ∆ηµοτικής Αγοράς. Ταυτόχρονα έχουµε 
δηµιουργήσει ένα µικρό αποθεµατικό για τη χρηµατοδότηση έργων, ώστε εντός του έτους 
να µπορούµε άµεσα να καλύπτουµε ανάγκες που σήµερα δεν είναι δυνατό να προβλέψουµε. 
Σε ότι αφορά τώρα τη ΣΑΤΑ 2015, αποφασίσαµε να τη διαθέσουµε εξ’ ολοκλήρου σε έξι νέα 
έργα που αφορούν τη συντήρηση και αναβάθµιση υποδοµών, ένα για κάθε µια από τις 
τέσσερις ∆ηµοτικές Ενότητες (Κάµπος, Μητρόπολη, Ίταµος, Καλλιφώνι), ένα για την πόλη 
της Καρδίτσας και ένα για τις τοπικές κοινότητες της ∆ηµοτικής Ενότητας Καρδίτσας. Ήδη 
έχει ξεκινήσει ο προγραµµατισµός για την υλοποίηση αυτών των έργων, έχουν ληφθεί οι 
σχετικές αποφάσεις από τα τοπικά συµβούλια και προχωρά η σύνταξη των απαραίτητων 
µελετών από την υπηρεσία. Με τα έργα αυτά και σε συνεννόηση µε τα τοπικά συµβούλια θα 
καλύψουµε τις πλέον επείγουσες απαιτήσεις σε κάθε κοινότητα. Φροντίσαµε για την όσο το 
δυνατόν πιο ισορροπηµένη κατανοµή των πόρων. 
Το δεύτερο µέρος του Τεχνικού Προγράµµατος, που είναι και ποσοτικά το µεγαλύτερο καθώς 
καλύπτει τα ¾ του συνολικού οικονοµικού αντικειµένου, αφορά τα χρηµατοδοτούµενα έργα. 
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Τις παρεµβάσεις δηλαδή για τις οποίες ο ∆ήµος δεν επιβαρύνεται οικονοµικά και αντλεί 
πόρους από περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Εγγράφηκαν 
33 έργα µε το ποσό των 8,4 εκατοµµυρίων ευρώ για το 2015 και είναι µεγάλο στοίχηµα για 
το ∆ήµο Καρδίτσας, να τα υλοποιήσει, να απορροφήσει το µέγιστο δυνατό ποσό χρηµάτων, 
γιατί είναι χρήµατα που σε ένα µεγάλο µέρος τους πέφτουν στην τοπική αγορά. Σε κάποια 
έργα υπάρχουν ανοικτά ζητήµατα, κυρίως λόγω της προβληµατικής στάσης των εργολάβων, 
προσπαθούµε καθηµερινά όµως να λύνουµε τα ζητήµατα αυτά, ώστε να επιταχυνθούν οι 
ρυθµοί κατασκευής και ταυτόχρονα να διασφαλιστούν τα συµφέροντα του ∆ήµου Καρδίτσας. 
Γίνεται σηµαντική προσπάθεια από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, παρά την 
υποστελέχωση και τις διαδοχικές αποχωρήσεις υπαλλήλων, για να φέρουµε σε πέρας τόσο 
τα τρέχοντα έργα αλλά και να σχεδιάσουµε τα επόµενα. 
Το κοµµάτι που αφορά τις χρηµατοδοτήσεις, είναι και το πλέον δυναµικό µέρος του Τεχνικού 
Προγράµµατος. Κι αυτό γιατί µε σχεδιασµό και διεκδίκηση, περιµένουµε την ένταξη και νέων 
έργων που θα δώσουν αναπτυξιακή πνοή στην περιοχή µας. Ήδη εντάξαµε έργο οδοποιίας 
700.000,00 € το οποίο θα δώσει πολλές λύσεις σε προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε το 
οδικό δίκτυο. Παράλληλα, καταθέσαµε τρεις προτάσεις µε συνολικό προϋπολογισµό 1,7 
εκατοµµύρια ευρώ για τη χρηµατοδότηση παρεµβάσεων στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλλιφωνίου 
και περιµένουµε εγκρίσεις το επόµενο διάστηµα. Το κυριότερο όµως, βρισκόµαστε στο 
κατώφλι του νέου ΕΣΠΑ, της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Ο κεντρικός 
σχεδιασµός δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, υπάρχει µια διαρκής διαδικασία ενηµέρωσης για 
την εξειδίκευση των αξόνων τόσο του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
όσο και των τοµεακών Προγραµµάτων. Το επόµενο διάστηµα θα είναι κρίσιµο ώστε να 
διεκδικήσουµε και να πετύχουµε την ένταξη σηµαντικών έργων για την περιοχή µας για το 
περιβάλλον, την κυκλοφορία, την εκπαίδευση, την εξοικονόµηση ενέργειας, τον πολιτισµό, 
την αστική αναζωογόνηση, την κοινωνική συνοχή. Μόλις εξειδικευθούν στο τελικό επίπεδο 
οι άξονες και τα µέτρα στο νέο ΕΣΠΑ, θα είµαστε σε θέση να συζητήσουµε πολλά 
περισσότερα.  

 

2. Το σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος 
 

 3. Την υπ'αριθµ. 1/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, η οποία κατά τη 
συνεδρίασή της στις 30-8-2013 εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες σχετικά µε το 
τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου 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. 1/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία εισηγείται το 
σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος στο ∆ηµοτικό 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 Αντωνίου Ελ., Αντωνίου Σωτ., 
Αραµπατζής, Γαλανόπουλος, Γεννάδιος, Γιαννέλος, Γούλας Γ., ∆ιαµαντή, Καπράνας, 
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Κολοκύθα, Κουρκούνας, Λέκκας, Μαντζιάρας, Μπακαλάκου, Ντελής, Ξυλοµένος, Σβάρνας, 
Τάντος, Τίκας, Ψηµµένος, Παπαλός, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Τσιούκης 
και Σχορετσανίτης, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς, Αµπαντζή, Λάππας και Κρανιάς 

 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

 

Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Καρδίτσας, έτους 2015, το οποίο έχει ως εξής: 
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Μειοψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς, Αµπαντζή, Λάππας και Κρανιάς 
 

  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 688/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 
 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ 

 

 


