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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018
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. 514/2018
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση
αυτού στις 13-12-2018.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα
και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 514
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
23/13-12-2018
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 20912/2018

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019
Στην Καρδίτσα σήμερα την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και
ώρα 6.00' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 20319/7-12-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους
ορισμούς των άρθρων 95 & 96 Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 & 69 Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αραμπατζής Δημήτριος

14) Τάντος Μιχαήλ

1) Αντωνίου Ελένη

2) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

15) Ψημμένος Κωνσταντίνος

2) Γιαννέλος Κλεομένης

3) Γεννάδιος Ιωάννης

16) Παπαλός Κωνσταντίνος

3) Μπακαλάκου Σωτηρία

4) Γούλας Γεώργιος

17) Μαρκινός Αθανάσιος

4) Τίκας Τριαντάφυλλος

5) Διαμαντή Ευαγγελία

18) Τσιούκης Λάμπρος

5) Ζάχος Βασίλειος

6) Καπράνας Απόστολος

19) Μιχαλάκης Κωνσταντίνος

6) Παπαγεωργίου Σταύρος

7) Κολοκύθα Άλκηστις

20) Αμπαντζή Μαρία

7) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

8) Κουρκούνας Βασίλειος

21) Τσιρέπα Ευαγγελή

9) Λέκκας Αλέξανδρος

22) Λέμας Ευάγγελος

10) Μαντζιάρας Παναγιώτης

23) Χατζής Ηλίας

11) Ντελής Ιωάννης

24) Κρανιάς Βασίλειος

12) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

25) Σχορετσανίτης Ηλίας

13) Σβάρνας Ιωάννης

26) Αντωνίου Σωτήριος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, παρόντες
ήταν 26), 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 του ανωτέρου
αναγραφόμενου θέματος, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έ γκριση του
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019 και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου κ. Κων. Ξυλομένου, η οποία έχει ως εξής:
“Στο τεχνικό πρόγραμμα για το 2019 που είναι και το τελευταίο της τωρινής Δημοτικής αρχής
για τη θητεία της, αποτυπώνεται ένα τμήμα μόνον των έργων υποδομών που έχουν
προγραμματιστεί, αφού σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους το Τεχνικό Πρόγραμμα ως
αναπόσπαστο μέρος του προϋπολογισμού συντάχθηκε με στοιχεία έως την 31η Αυγούστου
2018. Στις αρχές του νέου έτους, έχοντας μια πληρέστερη εικόνα από την σημερινή για την
πορεία των έργων θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο το πλήρες τεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο
θα αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα. Για να έχετε όμως μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα
των έργων υποδομών και των παρεμβάσεων που προγραμματίζονται το επόμενο χρονικό
διάστημα στο Δήμο Καρδίτσας, θα γίνει μια σύντομη αλλά και όσο το δυνατό περιεκτική
αναφορά. Η συνεχής προσπάθεια, ο προγραμματισμός και η προσήλωση στους στόχους για
ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών τόσου του αστικού ιστού όσο και
των τοπικών κοινοτήτων, είχε ως αποτέλεσμα να έχουν εξασφαλιστεί έως και σήμερα
πιστώσεις που ξεπερνούν τα 40.000.000 € συνολικά. Η αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου είτε αυτό προέρχονταν από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ή το ΕΣΠΑ, ή το πρόγραμμα Φιλόδημος, αποτέλεσε μία πρόκληση για τη
Δημοτική Αρχή αλλά και για τις υπηρεσίες του Δήμου Καρδίτσας που εργάστηκαν για την
υποβολή άρτιων και ολοκληρωμένων προτάσεων. Αξίζει να αναφερθεί επιπλέον η συμβολή και
η συνεργασία σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιωτών μελετητών. Το όραμα της Δημοτικής αρχής
για μια περισσότερο βιώσιμη πόλη για του πολίτες της αλλά και περισσότερο ελκυστική στους
επισκέπτες της, πραγματώνεται σ’ ένα μεγάλο βαθμό, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα
αναπτυξιακών υποδομών που έχει δρομολογηθεί για το άμεσο μέλλον.
Αρχικά, με το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού
περί τα 7.500.000 εκ. € εντάξαμε την ανάπλαση αναξιοποίητων χώρων στις γειτονιές, την
κατασκευή νέων πλατειών και πάρκων εντός του αστικού ιστού της πόλης μας. Επίσης, με το
συγκεκριμένο πρόγραμμα η Οδός Χαρίτου μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας και η Οδός
Ηρ.Πολυτεχνείου αποκτά ποδηλατόδρομο. Οι συγκεκριμένοι δρόμοι επιπλέον, αναβαθμίζονται
με την τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού και δημοτικού φωτισμού, όπως και άλλοι
κεντρικοί δρόμοι με την υπογειοποίηση του δικτύου. Βέβαια με ίδια έσοδα και χωρίς δάνεια
είναι σε εξέλιξη όπως ήδη γνωρίζετε, η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων φωτισμού
σε κεντρικούς δρόμους της πόλης με φωτιστικά τύπου LED, που είναι σαφώς αποδοτικότερα
και πιο οικονομικά αλλά και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Επίσης με το Β.Α.Α. θα γίνουν και
παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε διάφορα σημεία της πόλης,
όπως επίσης και στα σχολικά συγκροτήματα. Στο ίδιο πρόγραμμα έχει ενταχθεί η
περιβαλλοντική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του νέου Δημαρχείου στο παλιό 1 ο
Λύκειο και η αισθητική ενοποίηση του με το άλσος του Παυσιλύπου, αλλά επίσης και η
ανάπλαση της Δυτικής πλευράς του Δημοτικού σταδίου Καρδίτσας. Τέλος, διάφορες επιπλέον
δράσεις χαμηλότερου κόστους και πιο ήπιας μορφής, όπως η επέκταση του δικτύου
ποδηλατοδρόμων περιλαμβάνονται στο Β.Α.Α.
Με τη χρηματοδότηση 3.720.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),
εντάχθηκε η κατασκευή της επέκτασης του δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων για τις περιοχές
των Καμινάδων και τους Ζαχαριώτες που καθυστέρησαν να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης, ενώ
κάτι ανάλογο έχουν επιτύχει ελάχιστοι ή και κανένας Δήμος σε όλη την επικράτεια. Για τις
συγκεκριμένες περιοχές δηλαδή, θα κατασκευαστεί το δίκτυο αποχέτευσης σε μήκος περίπου
11Km που θα καλύψει μια έκταση περί τα 500 στρέμματα και θα περιλαμβάνει και την
ασφαλτόστρωση των δρόμων. Στο ίδιο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 3.000.000 € έχει
ενταχθεί και η ανάδειξη και η μετατροπή του ιστορικού κτηρίου της παλιάς ηλεκτρικής στη
Δημοτική Αγορά, σε πολιτιστικό κέντρο. Επίσης με χρηματοδότηση 700.000 €, από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών
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εντάχθηκε και η κατασκευή του δρόμου Παλιούρι- Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννη, όπου βρίσκεται το
παλαιότερο μοναστήρι του Νομού μας. Επίσης εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση του Υπουργείου
Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στο Δ.Καρδίτσας και με ίδια έσοδα
δημοπρατείται έργο 450.000 €, για τις τοπικές κοινότητες που επλήγησαν από ακραία καιρικά
φαινόμενα.
Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στη δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης
Περιουσίας» του ΕΣΠΑ, χρηματοδοτείται με 2.257.000 € η μετατροπή του παλαιού 1ου
Λυκείου σε Δημαρχείο και η δημιουργία χώρου στάθμευσης στην πίσω πλευρά του οικοπέδου.
Το υπάρχον δηλαδή κτήριο αναβαθμίζεται αισθητικά και ενεργειακά, ώστε να είναι λειτουργικό
για τους δημότες και τους εργαζομένους. Το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών του Δήμου
συγκεντρώνεται σ’ ένα σύγχρονο και ενεργειακά αποδοτικό κτήριο, μειώνοντας το κόστος
συντήρησης. Έτσι υλοποιείται ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα που θα αναβαθμίσει τη
λειτουργία του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας
ταυτόχρονα ένα εμβληματικό κτήριο της πόλης μας.
Στο Περιφερειακό ΕΣΠΑ και με προϋπολογισμό 1.114.000 € εντάχθηκε και η επέκταση του
Θεοδωρίδειου Κέντρου «Ορίζοντες» , το οποίο αποτελεί μια ιδιαίτερη δομή που προσφέρει εδώ
και 25 χρόνια περίπου, πολύτιμες υπηρεσίες στους ωφελούμενους και τις οικογένειες τους.
Ο Δήμος Καρδίτσας έχει υποβάλλει πρόταση και για την ενεργειακή αναβάθμιση και
εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολικό κτίριο του 2ου-5ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου
Καρδίτσας προϋπολογισμού 1.060.041 €, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση με τίτλο
“Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία” που προκήρυξε η
Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΠΕΠ. Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή
αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με σκοπό την επίτευξη των
εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση και
την αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει
σχεδόν βέβαιη θετική έγκριση λόγω της άμεσης υποβολής , αλλά και του γεγονότος ότι το
σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν από άλλους Δήμους υπολείπονται του
προϋπολογισμού.
Με χρηματοδότηση του Πράσινου ταμείου και ίδιων πόρων του Δήμου μας με
προϋπολογισμό 750.000 € θα δημοπρατηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, η ανάπλαση της
κεντρικής πλατείας και του κεντρικού πεζοδρόμου. Οι βασικοί άξονες της αρχιτεκτονικής
μελέτης που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας ήταν η συνολική
αντιμετώπιση των κατασκευαστικών προβλημάτων, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και τελικά η
ανάδειξη της κεντρικής πλατείας και του πεζοδρόμου ως σημείο αναφοράς της πόλης. Οι
παρεμβάσεις που περιλαμβάνει η μελέτη είναι ήπιου χαρακτήρα που δεν θα αλλοιώνουν τη
λειτουργία και τον χαρακτήρα των κοινόχρηστων χώρων και περιλαμβάνει αλλαγή στην
επένδυση του δαπέδου, ενίσχυση των φυτεύσεων και των χώρων πρασίνου, αλλαγές στον
αστικό εξοπλισμό (παγκάκια, φωτιστικά κτλ.) και στοιχεία δροσισμού (πέργκολες κτλ.). Επίσης
το συγκεκριμένο έργο θα αναδεικνύει και θα ενοποιεί τα πιο σημαντικά ορόσημα του κέντρου
της Καρδίτσας, όπως το άγαλμα του Καραϊσκάκη, το σιντριβάνι, το νέο στοιχείο νερού και τη
φύτευση. Ταυτόχρονα δημιουργούνται πεζοδρομημένες σκιασμένες διαδρομές και χώροι
στάσης, που ευνοούν τις κοινωνικές συναναστροφές και βελτιώνουν την εμπειρία της πόλης.
Τέλος, βελτιώνεται ο βιοκλιματικός χαρακτήρας ο οποίος επιτυγχάνεται κυρίως με τη
δημιουργία μικροκλίματος, την αύξηση του πρασίνου, το είδος των δέντρων και της φύτευσης
που θα τοποθετηθεί, των τεχνητών και φυσικών στοιχείων σκιασμού, την τοποθέτηση
στοιχείων δροσισμού και τη χρήση “ψυχρών υλικών”.
Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ και στην πρόσφατη υποβολή πρότασης του Δήμου
Καρδίτσας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο για τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου «Open Mall»
προϋπολογισμού 1.500.000 €, που αφορά την ανάπλαση του κεντρικού πεζόδρομου Στ.
Λάππα, την οδό Βάλβη μέχρι τη Δημοτική Αγορά και τους δρόμους που την περικλείουν και
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τέλος ένα τμήμα της Ιεζεκιήλ και της Υψηλάντου. Με τη συγκεκριμένη πρόταση επιτυγχάνεται
η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, καθώς και η τόνωση της
εμπορικής κίνησης με την ενίσχυση και προώθηση της τοπικής αγοράς. Οι πιθανότητες
έγκρισης είναι ιδιαίτερα αυξημένες, λόγω της ολοκληρωμένης πρότασης αλλά και της
δυσκολίας πολλών Δήμων της χώρας, να εξασφαλίσουν την συναίνεση των εμπορικών
καταστημάτων που απαιτούνταν και να μπορέσουν να υποβάλλουν πρόταση.
Στο πρόγραμμα Φιλόδημος έχουν ενταχτεί η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του
συστήματος ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Καρδιτσομαγούλας και του
Αρτεσιανού, προϋπολογισμού 3.224.000 €, όπως επίσης η επισκευή και η συντήρηση
σχολικών κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους με προϋπολογισμό 650.000 €. Στο ίδιο
πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών με προϋπολογισμό
270.000 € και η πρόταση για ένταξη της αγροτικής οδοποιίας σε κτηνοτροφικές μονάδες με
προϋπολογισμό 1.700.000 €. Επιπλέον στη φάση της δημοπράτησης μπαίνει και το έργο
«Κατασκευή δικτύου πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» συνολικού
προϋπολογισμού 977.000 €, το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και διαχειρίζεται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρεια Θεσσαλίας με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τέλος, με το
πρόγραμμα Φιλόδημος με χρηματοδότηση 230.000 € και ίδια έσοδα 13.000 €, θα γίνει και η
προμήθεια μηχανημάτων έργου ενός σάρωθρου, ενός πλυστικού μηχανήματος και ενός μικρού
συμπιεστή εδάφους.
Η βελτίωση των υποδομών των αθλητικών εγκαταστάσεων υπήρξε προτεραιότητα της
Δημοτικής Αρχής, αποδεικνύοντας την έμπρακτη στήριξη στον επαγγελματικό και τον
ερασιτεχνικό πληθυσμό. Με το έργο ανακατασκευής του χλοοτάπητα του Δημοτικού σταδίου
Καρδίτσας προϋπολογισμού 120.000 €, που χρηματοδοτήθηκε από το Π.Δ.Ε. με
προγραμματική σύμβαση και το οποίο ολοκληρώθηκε, όπως επίσης και με την ολοκλήρωση της
κατασκευής του ελαστικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή του Αγ.Νικολάου, για το οποίο
έχουμε ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση 185.000 €. Αξίζει σ’ αυτό το σημείο όμως να
αναφερθεί και η πολύ καλή πορεία του κλειστού γυμναστηρίου Καρδίτσας για το οποίο έχουμε
πρόσθετη χρηματοδότηση 2.900.000 € για την αποπληρωμή αλλά και την ολοκλήρωση του
περιβάλλοντος χώρου. Το κλειστό γυμναστήριο βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής και
αναμένεται η τελική του παράδοση εντός του 2019.
Με τη χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του θετικού ισοζυγίου, που
προέκυψε στα οικονομικά του Δήμου ως αποτέλεσμα της συστηματικής και οργανωμένης
δουλειάς, χρηματοδοτούνται αναπτυξιακά έργα και δράσεις στην πόλη και τις τοπικές
κοινότητες. Με την φιλοσοφία για διάθεση του πλεονάσματος απευθείας προς όφελος των
δημοτών, αλλά και την ταχύτατη ανταπόκριση των υπηρεσιών, που επέτρεψε να
δημοπρατούνται άμεσα τα έργα και να έχουμε μέσα στην ίδια χρονιά διαθέσιμο το προϊόν των
εκπτώσεων για να χρηματοδοτούμε επιπλέον νέα έργα, υπήρξαν θεαματικά αποτελέσματα
στην απορρόφηση των πόρων της ΣΑΤΑ. Είναι δηλαδή χαρακτηριστικό πως το 2018 για έργα
συντηρήσεων με χρηματοδότηση από το Δήμο, με ίδιους πόρους δηλαδή, διατέθηκαν αρχικά
1.510.000 € σε τέσσερις εργολαβίες που έχουν ήδη δημοπρατηθεί, ανατεθεί και εκτελούνται,
ενώ δημοπρατούνται άλλες έξι εργολαβίες μέσα στην ίδια χρονιά συνολικού προϋπολογισμού
2.395.000 €. Μέσα σε μια χρονιά λοιπόν, έχουμε έργα συντήρησης και αναβάθμισης
συνολικού ύψους 3.905.000 €, ενώ με τα υπόλοιπα έργα που ήδη εκτελούνται και αφορούν
συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ξεπερνούμε τα 5 εκ. € μόνο για έργα που χρηματοδοτούνται από
το ταμείο του Δήμου.
Εν κατακλείδι, προκύπτει αυταπόδεικτα ότι η συνεχής προσπάθεια, ο σωστός σχεδιασμός, ο
προγραμματισμός και η αφοσίωση στο έργο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της
καθημερινότητας των πολιτών, απέδωσε θετικά αποτελέσματα. Με απόλυτη προσήλωση στο
στόχο για έναν Δήμο Καρδίτσας σημείο αναφοράς στο άμεσο μέλλον και με ευαισθησία στις
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ανάγκες των πολιτών η Δημοτική Αρχή με τις αρμόδιες υπηρεσίες, κατάφερε να αφήσει θετικό
αποτύπωμα στη θητεία της. Η μάχη για έναν καλύτερο Δήμο Καρδίτσας θα συνεχιστεί σε όλα
τα επίπεδα με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, γιατί η σημερινή Δημοτική αρχή λειτουργεί με
γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον των πολλών και όχι εξυπηρετώντας μικροπολιτικά
συμφέροντα για να εξασφαλίσει την εύνοια των λίγων. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να
αναφέρω ότι η αποτελεσματικότητα στο να επιτύχει ο Δήμος Καρδίτσας τη χρηματοδότηση
τόσων πολλών έργων, πέραν των πρωτοβουλιών και της οργανωτικής ικανότητας, οφείλεται σ’
ένα μεγάλο μέρος στην ευσυνειδησία ορισμένων υπαλλήλων του Δήμου που λειτουργούν με
υπευθυνότητα. Γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εκείνους, που εργάστηκαν με
αφοσίωση και ανιδιοτέλεια για αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα”.
2. Το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος
3. Την υπ'αριθμ. 3/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία κατά τη
συνεδρίασή της στις 27-11-2017 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. 4/2018 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.2 α του άρθρου 76 και την παρ.
4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
-Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06
7. Tην τοποθέτηση του κ. Παπαλού, ο οποίος δήλωσε ότι η παράταξή του θα ψηφίσει το
τεχνικό πρόγραμμα, εξέφρασε όμως τις επιφυλάξεις και τον προβληματισμό του και κατέθεσε
τις παρατηρήσεις του για τα έργα
8. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα
πρακτικά της συνεδρίασης
9. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία:
α) υπέρ της έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος σύμφωνα με την εισήγηση ψήφισαν οι
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Αραμπατζής, Γαλανόπουλος, Γεννάδιος, Γούλας, Διαμαντή,
Καπράνας, Κολοκύθα, Κουρκούνας, Μαντζιάρας, Ντελής, Ξυλομένος, Σβάρνας, Τάντος,
Ψημμένος, Τσιρέπα, Λέμας και Σχορετσανίτης
β) υπέρ της έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους
ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Παπαλός, Μαρκινός και Τσιούκης
γ) καταψήφισαν το Τεχνικό Πρόγραμμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Χατζής, Κρανιάς και
Αντωνίου Σωτ.
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καρδίτσας, έτους 2019, το οποίο έχει ως εξής:
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ
10-6265.0002
25-6262.0025

25-6262.0026

25-6262.0027

25-6262.0028

25-6262.0029

25-6262.0030

25-6699.0002

25-6699.0003

25-6699.0004

25-6699.0005

25-6699.0006

30-7135.0001

30-7135.0012

30-7135.0013
30-7135.0015
30-7135.0016
30-7135.0017
30-7135.0018
30-7135.0019
30-7135.0020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Συντήρηση κλιματιστικών
μονάδων
Εργασίες συντήρησης
αντλητικών αρδευτικών
συγκροτημάτων έτους
2018 Δ.Ε.Ιτάμου
Εργασίες συντήρησης
αντλητικών αρδευτικών
συγκροτημάτων έτους
2018 Δ.Ε.Καλλιφωνίου
Εργασίες συντήρησης
αντλητικών αρδευτικών
συγκροτημάτων έτους
2018 Δ.Ε.Κάμπου
Εργασίες συντήρησης
αντλητικών αρδευτικών
συγκροτημάτων έτους
2018 Δ.Ε.Μητρόπολης
Εργασίες συντήρησης
αντλητικών αρδευτικών
συγκροτημάτων ΔΕ
Εργασίες συντήρησης
αντλητικών αρδευτικών
συγκροτημάτων έτους
2018 Δ.Ε.Καρδίτσας
Προμήθεια υλικών συντήρησης αρδευτικών εγκαταστάσεων έτους 2018
Δ.Ε.Καρδίτσας
Προμήθεια υλικών συντήρησης αρδευτικών εγκαταστάσεων έτους 2018
Δ.Ε.Μητρόπολης
Προμήθεια υλικών συντήρησης αρδευτικών εγκαταστάσεων έτους 2018
Δ.Ε.Κάμπου
Προμήθεια υλικών συντήρησης αρδευτικών εγκαταστάσεων έτους 2018
Δ.Ε.Ιτάμου
Προμήθεια υλικών συντήρησης αρδευτικών εγκαταστάσεων έτους 2018
Δ.Ε.Καλλιφωνίου
Προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας και ονοματοδοσίας
Προμήθεια υλικών για την
συντήρηση και επισκευή
των φωτεινών σηματοδοτών
Προμήθεια κώνων και
αντανακλαστικών κώνων
οδοσήμανσης
Προμήθεια υλικών σιδήρου
Προμήθεια υλικών πεζοδρομίου
Προμήθεια υλικών
ασφάλτου
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Προμήθεια υλικών χρωματισμών
Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις

Σύνολο Πίστωσης

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

ΣΑΤΑ 2019

TAKTIKA

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ

€3.000,00

3.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€2.500,00

2.500,00 €

5122.0001

€2.500,00

2.500,00 €

5122.0001

€2.500,00

2.500,00 €

5122.0001

€2.500,00

2.500,00 €

5122.0001

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001
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30-7135.0031

30-7135.0032

30-7135.0033

30-7135.0034

30-7135.0035

30-7135.0036

30-7135.0037

30-7135.0038

30-7135.0039

30-7135.0040

ανάγκες της Δ/Ε Καρδίτσας
Προμήθεια υδραυλικών
υλικών συντήρησης και
επισκευής έτους 2017
Προμήθεια υλικών για τις
δράσεις "Αναβάθμιση και
εμπλουτισμός αστικού
πρασίνου", "Αναβάθμιση
και εμπλουτισμός περιαστικού πρασίνου" Προγράμματος Κοινωφελούς
Εργασίας 2016
Προμήθεια υλικών για τη
δράση "Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός λειτουργίας παιδικών βιβλιοθηκών Δήμου Καρδίτσας"
Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2016
Προμήθεια υλικών για τη
δράση "Αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας και
διαχείριση αδέσποτων
ζώων" Προγράμματος
Κοινωφελούς Εργασίας
2016
Προμήθεια υδραυλικών
υλικών για τις δράσεις
"Αντικατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων και
πλακιδίων σε δημοτικά
κτίρια" και "Άρδευση αστικού πρασίνου" Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2016
Προμήθεια υλικών για τις
δράσεις "Χρωματισμοί
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης",
"Χρωματισμοί σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης", "Τοιχογραφίες σε παιδικούς σταθμούς", "Καθαρισμός στύλων και πινακίδων πόλης
Καρδίτσας" Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2016
Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης και πλακιδίων
για τις δράσεις "Αντικατάσταση υδραυλικών
εγκαταστάσεων και πλακιδίων σε δημοτικά κτίρια", "Πλακόστρωση κεντρικών πεζόδρομων
πόλης Καρδίτσας", "Πλακόστρωση κεντρικών πλατειών και κοινοχρήστων
χώρων" Προγράμματος
Κοινωφελούς Εργασίας
2016
Προμήθεια υλικών
ασφάλτου για τη δράση
"Βελτίωση οδοποιίας
πόλης Καρδίτσας" Προγράμματος Κοινωφελούς
Εργασίας 2016
Προμήθεια υλικών για τη
δράση "Βελτίωση δημοτικού φωτισμού" Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2016
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017

€2.000,00

2.000,00 €

5122.0001

€13.647,16

13.647,16 €

1329.0006

€133,30

133,30 €

1329.0006

€9.572,08

9.572,08 €

1329.0006

€3.952,11

3.952,11 €

1329.0006

€1.141,67

1.141,67 €

1329.0006

€15.564,80

15.564,80 €

1329.0006

€1.508,65

1.508,65 €

1329.0006

€5.789,05

5.789,05 €

1329.0006

€5.000,00

5.000,00 €

5119.0001
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30-7135.0043
30-7135.0045

30-7135.0046
30-7135.0047

30-7135.0048
30-7135.0049
30-7135.0050

30-7135.0051
30-7135.0052
30-7135.0053
30-7135.0054
30-7135.0055
30-7135.0056
30-7135.0057
30-7135.0058

30-7135.0059
30-7135.0063

30-7311.0006
30-7322.0010
30-7322.0012
30-7324.0004
30-7325.0001

30-7325.0002
30-7326.0005

Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις
ανάγκες της Δ.Ε. Κάμπου
έτους 2017
Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποίας για τις
ανάγκες της Δ/Ε Ιτάμου
Προμήθεια αντιπαγωτικού
αλατιού
Προμήθεια οικοδομικών
υλικών, υλικών ασφάλτου
και σιδήρου Δ.Ε. Καρδίτσας
Προμήθεια οικοδομικών
υλικών, υλικών ασφάλτου
και σιδήρου Δ.Ε. Μητρόπολης
Προμήθεια οικοδομικών
υλικών, υλικών ασφάλτου
και σιδήρου Δ.Ε. Κάμπου
Προμήθεια οικοδομικών
υλικών, υλικών ασφάλτου
και σιδήρου Δ.Ε. Ιτάμου
Προμήθεια οικοδομικών
υλικών, υλικών ασφάλτου
και σιδήρου Δ.Ε. Καλλιφωνίου
Προμήθεια υδραυλικών
υλικών
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
έτους 2018
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018
Δ.Ε.Καρδίτσας
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018
Δ.Ε.Μητρόπολης
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018
Δ.Ε.Κάμπου
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018
Δ.Ε.Ιτάμου
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018
Δ.Ε.Καλλιφωνίου
Προμήθεια ξυλείας για τη
συντήρηση και επισκευή
κοινόχρηστων χώρων και
υποδομών
Προμήθεια κλιματιστικών
για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων
Ολοκλήρωση εγκατάστασης συστήματος φυσικού
αερίου σε σχολικά κτίρια
του Δήμου Καρδίτσας
Κατασκευή μνημείου
“ΥΨΩΜΑ 731”
Ανέγερση ανδριάντα Γ.
Καραϊσκάκη
Κατασκευή και βελτίωση
προσβάσεων ΑΜΕΑ
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου
Καρδίτσας
Επέκταση δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
περιφερειακά των τοπικών κοινοτήτων
Βελτίωση εγκαταστάσεων
στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου περιοχής Νοσοκομείου Καρδίτσας
(Δωρεά από Ελληνικά Πε-

€10.000,00

10.000,00 €

5122.0001

€10.000,00

10.000,00 €

5122.0001

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€1.000,00

1.000,00 €

5122.0001

€31.855,17

31.855,17 €

€1.000,00

1.000,00 €

€2.635,84

€10.000,00

€91.500,00
€92.117,91

5119.0001
2.635,84 €

€20.000,00

5122.0014

20.000,00 €

5123.0013
5119.0001

10.000,00 €

5122.0001

91.500,00 €

5119.0001
92.117,91 €

5122.0009
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τρέλαια)
30-7331.0002

30-7331.0016

30-7331.0017

30-7331.0018

30-7331.0019

30-7331.0020

30-7331.0021

30-7331.0022
30-7331.0023
30-7331.0024
30-7331.0025
30-7331.0026
30-7331.0027
30-7331.0028
30-7331.0029
30-7332.0005
30-7333.0003
30-7333.0004
30-7336.0016
30-7336.0051
30-7336.0053
30-7336.0057

30-7336.0058

30-7336.0059
30-7336.0061

Βελτίωση υποδομών στην
ΤΚ Καλλιθήρου Δ.Ε.Ιτάμου
Βελτίωση και αναβάθμιση
κτιρίων και χώρων στα
σχολικά συγκροτήματα
του Δήμου Καρδίτσας
Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων
κοινόχρηστων χώρων
Δ.Ε. Καρδίτσας
Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων
κοινόχρηστων χώρων
Δ.Ε. Μητρόπολης
Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων
κοινόχρηστων χώρων
Δ.Ε. Κάμπου
Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων
κοινόχρηστων χώρων
Δ.Ε. Ιτάμου
Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων
κοινόχρηστων χώρων
Δ.Ε. Καλλιφωνίου
Αλλαγή συστήματος θέρμανσης στο σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ
Συντηρήσεις σχολικών
συγκροτημάτων 2018
Αντιμετώπιση αναγκών σε
σχολικά συγκροτήματα
Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έτους
2018 Δ.Ε.Μητρόπολης
Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έτους
2018 Δ.Ε.Κάμπου
Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έτους
2018 Δ.Ε.Ιτάμου
Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έτους
2018 Δ.Ε.Καλλιφωνίου
Συντηρήσεις σχολικών
συγκροτημάτων 2019
Προμήθεια ξύλινων στοιχείων για τις ανάγκες των
κοινόχρηστων χώρων
Βελτίωση οδοστρώματος
σε δημοτικές οδούς
Συντήρηση και επισκευή
φωτεινών σηματοδοτών
Συντηρήσεις υποδομών
στο Δήμο Καρδίτσας
Συντηρήσεις Δημ.Ενότητας Καρδίτσας
Συντηρήσεις Δημ.Ενοτήτων Ιτάμου - Καλλιφωνίου
Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε.Καρδίτσας
Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε.
Μητρόπολης και Κάμπου
έτους 2017
Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε.
Καλλιφωνίου και Ιτάμου
έτους 2017
Συντηρήσεις και βελ-

€22.400,00

22.400,00 €

5122.0001

€51.103,52

51.103,52 €

5122.0014

€4.500,00

4.500,00 €

5122.0001

€4.500,00

4.500,00 €

5122.0001

€4.500,00

4.500,00 €

5122.0001

€4.500,00

4.500,00 €

5122.0001

€4.500,00

4.500,00 €

5122.0001

€45.000,00

45.000,00 €

5122.0014

€165.026,93

165.026,93 €

5122.0014

€217.182,34

217.182,34 €

5122.0014

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5119.0001

€197.700,00

197.700,00 €

1312.0000

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001

€1.000,00

1.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€16.934,76

16.934,76 €

5122.0001

€814,77

814,77 €

5122.0001

€29.322,24

29.322,24 €

5122.0001

€52.795,63

52.795,63 €

5122.0001

€165.700,00

165.700,00 €

5122.0001

€24.002,84

24.002,84 €

5122.0001

€219.000,00

219.000,00 €

5122.0001

ΑΔΑ: Ψ6ΩΩΩΕΗ-2Λ8

30-7336.0063

30-7336.0064

30-7336.0065

30-7336.0066

30-7336.0067

30-7413.0003

30-7413.0004

30-7413.0005

30-7413.0009

30-7413.0039

30-7413.0040

30-7413.0041

30-7413.0044

30-7413.0047

30-7425.0002
30-7425.0003

τιώσεις υποδομών Δ/Ε
Καρδίτσας έτους 2018- Β'
ΦΑΣΗ
Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ/Ε
Καλλιφωνίου και Ιτάμου
έτους 2017 - Β' Φάση
Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ/Ε
Μητρόπολης και Κάμπου
έτους 2018 - Β' ΦΑΣΗ
Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε.
Καρδίτσας έτους 2018
Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε.
Καλλιφωνίου και Ιτάμου
έτους 2018
Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ/Ε
Μητρόπολης και Κάμπου
έτους 2018
Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας θυλάκων Φαναρίου- Αγίου ΝικολάουΑγ. Παρασκευής του Δήμου Καρδίτσας"
Μελέτη πολεοδόμησης και
πράξης εφαρμογής θυλάκων Φαναρίου - Αγίου
Νικολάου - Αγίας Παρασκευής
Τοπογραφική - κτηματογραφική αποτύπωση των
περιοχών επέκτασης των
υπό πολεοδόμηση περιοχών τριων οικιστικών θυλάκων ευρισκομένων
εντός του ισχύοντος
Γ.Π.Σ. Καρδίτσας: α) Ζαχαριωτών…
Πίνακας υλοτομίας έτους
2014 για ατομικές
ανάγκες κατοίκων σε ξυλεία του διακατεχόμενου
δάσους Αγ. Γεωργίου Δ.Ε.
Μητρόπολης
Μελέτη προστασίας &
Διαχείρισης Δημοτικού
δάσους Καταφυγίου Δ.Ε.
Ιτάμου
Μελέτη προστασίας &
Διαχείρισης Διακτεχόμενου Δάσους Αγ. Γεωργίου
Δ.Ε. Μητρόπολης
Μελέτη προστασίας &
Διαχείρισης Δημοτικού
Δάσους Ραχούλας Δ.Ε.
Ιτάμου
Διαχειριστική Μελέτη Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ.
Πορτίτσας
Μελέτη αρχιτεκτονικής
ανάπλασης και αξιοποίησης του περιβάλλοντος
χώρου του πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στον
Δήμο Καρδίτσας
Πιστοποίηση παιδικών
χαρών του Δήμου Καρδίτσας
Εκτύπωση και αναπαραγωγή σχεδίων σχεδίων
και μελετών για τις
ανάγκες της Δ/νσης Τεχν.
Υπηρεσιών και της

€178.000,00

€164.000,00

178.000,00 €

164.000,00 €

5119.0001

5122.0001

€250.000,00

65.860,00 €

€250.000,00

250.000,00 €

1311.0000

€400.000,00

400.000,00 €

1311.0000

184.140,00 €

5119.0001

€1.476,00

1.476,00 €

5122.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5122.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5122.0001

€5.729,15

5.729,15 €

5122.0001

€4.315,58

4.315,58 €

5122.0001

€5.279,15

5.279,15 €

5122.0001

€7.006,18

7.006,18 €

5122.0001

€8.850,00

8.850,00 €

5122.0001

€40.000,00

40.000,00 €

5122.0001

€6.000,00

6.000,00 €

5122.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5122.0001

ΑΔΑ: Ψ6ΩΩΩΕΗ-2Λ8

Δ/νσης Πολεοδομίας

30-7425.0004

30-7425.0011

30-7425.0012

30-7425.0018

30-7425.0024

30-7425.0029
30-7425.0030
30-7425.0031
30-7425.0032
30-7425.0033
30-7425.0034
30-7425.0035
30-7425.0036
30-7425.0037
30-7425.0038
30-7425.0039

30-7425.0040

30-7425.0041

30-8121.0000
30-8121.0000
30-8122.0000
30-8122.0000
30-8123.0000
35-7135.0002
35-7135.0003

Παροχή πληροφοριών
μέσω δορυφορικής σύνδεσης για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Πολεοδομίας
Προσδιορισμός ενεργειακής απόδοσης και έκδοση
ενεργειακών πιστοποιητικών δημοτικών κτιρίων
Ηλεκτρονική αποτύπωση,
καταγραφή και διαχείριση
των χώρων στο Δημ. Κοιμητήριο
Σύστημα ελέγχου και διαχείρισης κοινόχρηστων
ποδηλάτων
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας Δήμου Καρδίτσας (ΣΒΑΚ Δήμου Καρδίτσας) - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Υπηρεσίες εκχιονισμού
Δ.Ε.Καρδίτσας
Υπηρεσίες εκχιονισμού
Δ.Ε.Μητρόπολης
Υπηρεσίες εκχιονισμού
Δ.Ε.Κάμπου
Υπηρεσίες εκχιονισμού
Δ.Ε.Ιτάμου
Υπηρεσίες εκχιονισμού
Δ.Ε.Καλλιφωνίου
Ρίψη αντιπαγωτικού αλατιού στο Δήμο Καρδίτσας
Υπηρεσίες σάρωσης
αγροτικών οδών Δ.Ε.Καρδίτσας
Υπηρεσίες σάρωσης
αγροτικών οδών Δ.Ε.Μητρόπολης
Υπηρεσίες σάρωσης
αγροτικών οδών Δ.Ε.Κάμπου
Υπηρεσίες σάρωσης
αγροτικών οδών Δ.Ε.Ιτάμου
Υπηρεσίες σάρωσης
αγροτικών οδών Δ.Ε.Καλλιφωνίου
Δαπάνες που αφορούν σε
μόνιμα έργα στο πλαίσιο
της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2018 (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)
Δαπάνες που αφορούν σε
μόνιμα έργα στο πλαίσιο
της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2018 (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)
ΠΑΓΙΑ
Δαπάνες ΠΟΕ δράσεων
Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2016
ΕΡΓΑ
Έργα
ΜΕΛΕΤΕΣ
Υλικά άρδευσης πρασίνου
Προμήθεια υλικών για την
ανάπτυξη του αστικού και
περιαστικού πρασίνου

€1.000,00

1.000,00 €

5122.0001

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001

€65.000,00

65.000,00 €

1319.0002

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€5.000,00

5.000,00 €

5122.0001

€12.681,92

12.681,92 €

5122.0026

€10.449,92

10.449,92 €

5122.0026

€232,00

232,00 €

5122.0026

€356,00

356,00 €

5122.0026

€356,00

356,00 €

5122.0026

6.000,00 €

1319.0003

4.000,00 €

1319.0003

€10.000,00

4.000,00 €

€4.000,00

€20.949,38

20.949,38 €

5122.0001

€25.360,21

25.360,21 €

1329.0006

€4.836,00
€258.049,76
€7.124,00

4.836,00 €
7.124,00 €

5122.0001
5119.0001
5122.0001

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001

€1.000,00

1.000,00 €

5122.0001

258.049,76 €

ΑΔΑ: Ψ6ΩΩΩΕΗ-2Λ8

35-7312.0001

35-7425.0017
35-7425.0018
35-7425.0019
35-7425.0027
35-7425.0028
64-7311.0001
64-7323.0001

64-7331.0001

64-7332.0001

64-7333.0001

64-7333.0002

64-7333.0003
64-7333.0004

64-7333.0005

64-7333.0006
64-7333.0007

64-7341.0001

64-7341.0002

64-7341.0004

64-7341.0005

Εγκατάσταση υπόγειου
συστήματος άρδευσης σε
κοινόχρηστους διαμορφωμένους χώρους .
Δράσεις πυροπροστασίας έτους 2017 στη Δ/Ε
Ιτάμου
Δράσεις πυροπροστασίας έτους 2017 στη Δ/Ε
Μητρόπολης
Δράσεις πυροπροστασίας έτους 2017 στη Δ/Ε
Καλλιφωνίου
Δράσεις πυροπροστασίας έτους 2018
Δράσεις πυροπροστασίας έτους 2019
Κλειστό Γυμναστήριο
Καρδίτσας- Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων
Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας
Επισκευή, συντήρηση
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου
Καρδίτσας - Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Ανακατασκευή χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου
Καρδίτσας
Αποκατάσταση ζημιών
από θεομηνίες στο οδικό
δίκτυο του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017
Αποκατάσταση βατότητας
της οδικής σύνδεσης Τοπικής Κοινότητας Ρούσσου με την πόλη της Καρδίτσας κατά μήκος του
ποταμού Καράμπαλη
Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο
Δήμο Καρδίτσας
Εκτέλεση εργασιών για
την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας
Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας
και αντιμετώπιση επικινδυνοτήτων λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων
(ΣΑΕ 571)
Αντιμετώπιση ζημιών από
θεομηνίες στο Δήμο Καρδίτσας έτους 2018
Ολοκλήρωση δρόμου από
Παλιούρι μέχρι Ι.Μ.Αγίου
Ιωάννη
Αποκατάσταση - επανάχρηση παλαιάς αγροτικής αποθήκης στην Δ.Κ.
Καρδιτσομάγουλας
Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Καρδίτσας,
Κάμπου, Μητρόπολης &
Ιτάμου
Βελτίωση και ανάπλαση
κοινοχρήστων χώρων Δ/Ε
Καλλιφωνίου Δήμου Καρδίτσας
Επέκταση Θεοδωρίδειου
Κέντρου Υποστήριξης για
Ανθρώπους με Αναπηρίες
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

€32.000,00

32.000,00 €

5122.0001

€23.996,08

23.996,08 €

5122.0026

€5.000,00

5.000,00 €

1214.0000
1313.0001

€5.280,00

5.280,00 €

5122.0026

€1.000,00

1.000,00 €

5122.0026

€41.000,00

41.000,00 €

1214.0000
1313.0001

€3.486.514,50

3.486.514,50 €

1322.0001

€109.186,40

109.186,40 €

5124.0004

€327.700,00

327.700,00 €

1329.0008

€119.403,67

119.403,67 €

1322.0003

€64.327,27

64.327,27 €

1322.0005

€20.439,70

20.439,70 €

1322.0006

€37.160,00

37.160,00 €

1322.0007

€30.000,00

30.000,00 €

1322.0004

€500.000,00

500.000,00 €

(+)
1329.0008

220.000,00 €

1329.0010

€700.000,00

700.000,00 €

(+)
1322.0011

€73.282,88

73.282,88 €

1328.0019

€53.964,76

53.964,76 €

1328.0020

€138.101,30

138.101,30 €

1328.0028

€1.114.130,85

1.114.130,85 €

1321.0017

€450.000,00

230.000,00 €

ΑΔΑ: Ψ6ΩΩΩΕΗ-2Λ8

64-7341.0006

64-8122.0000
64-8122.0000

64-8122.0000

64-8122.0000

64-8122.0000

70.01-7134.0001
70.01-7134.0002
70.01-7134.0003
70.01-7134.0004
70.01-7135.0001
70.01-7135.0002
70.01-7336.0001
70.01-7336.0002
70.01-7336.0003
70.01-7336.0004
70.01-7336.0005
70.01-7336.0006

70.01-7425.0001
70.01-8121.0000
70.01-8122.0000
70.01-8122.0000
70.06-7413.0002

Επανάχρηση Δημοτικού
Κτιρίου (πρώην Α' Λύκειο) για μετεγκατάσταση
και λειτουργία υπηρεσιών
του Δήμου Καρδίτσας
Δαπάνες ΠΟΕ - ΤοπΣΑ Αναπτυξιακή Σύμπραξη
“ΥΠΟΔΟΧΗ”
ΠΟΕ- Ανακατασκευή χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου Καρδίτσας
ΠΟΕ- Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο
οδικό δίκτυο του Δήμου
Καρδίτσας έτους 2017
ΠΟΕ - Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης & Ιτάμου
ΠΟΕ - Αγροτική οδοποιία
Δ/Ε Καλλιφωνίου Δήμου
Καρδίτσας
Μηχανογραφικό υλικό
(Η/Υ, πολυμηχανήματα,
σκάνερ, φαξ, περιφερειακά κοκ)
Εφαρμογές πληροφορικής
(λογισμικό)
Προμήθεια ψηφιακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού/ τηλεφωνικού εξοπλισμού
Δαπάνες λειτουργίας Αεροδρομίου Μυρίνης
Προμήθεια μη επανδρωμένης τηλεκατευθυνόμενης συσκευής (drone)
Συντήρηση ασύρματου δικτύου WiFi στην Δ/Ε
Κάμπου
Συντήρηση και επισκευή
του Ασύρματου Δικτύου
Wi-Fi του Δήμου
Συντήρηση αεροδρομίου
Μυρίνης
Συντήρηση και επισκευή
μηχανογραφικού εξοπλισμού
Συντήρηση δικτύου οπτικών ινών Δήμου Καρδίτσας
Συντήρηση και επισκευή
κλειστών κυκλωμάτων
παρακολούθησης
Λειτουργία καταφυγίου
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και υλοποίηση των
ενεργειών διαχείρισής του
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΡΓΑ
Έργα
Πίνακες υλοτομίας έτους
2015
Σύνολο

€2.257.142,00

2.257.142,00 €

1328.0036

€434,78

434,78 €

1328.0031

€596,33

596,33 €

1322.0003

€15.672,73

15.672,73 €

1322.0005

€4.182,81

4.182,81 €

1328.0020

€56.056,30

56.056,30 €

1328.0027

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001

€1.000,00

1.000,00 €

5122.0001

€3.000,00

3.000,00 €

5122.0001

€1.000,00

1.000,00 €

5122.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5122.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5122.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5122.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5122.0001

€2.000,00

2.000,00 €

5122.0001

€11.199,56
€2.276,32
€1.239,75
€31.707,06

11.199,56 €
2.276,32 €
1.239,75 €

5122.0001
5122.0001
5119.0001

31.707,06 €

€348,76

348,76 €

€13.209.295,83

1.050.900,51 €

715.860,00 €

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
ΣΑΤΑ 2019
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤ/ΝΑ

1.050.900,51 €
715.860,00 €
1.048.396,82 €
10.394.138,50 €
13.209.295,83 €

5123.0004

5122.0001
1.048.396,82 €

10.394.138,50 €

ΑΔΑ: Ψ6ΩΩΩΕΗ-2Λ8

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ηλ. Χατζής, Βασ. Κρανιάς και Σωτ. Αντωνίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφαση δεν πήραν μέρος οι δημοτικοί
σύμβουλοι: Μ. Αμπαντζή, λόγω αποχώρησής της από τη συνεδρίαση και Αλ. Λέκκας, λόγω
πρόσκαιρης απουσίας του από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 514/2018
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΝΤΕΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

