Τεχνικές κατασκευές και έργα
Δημοσίευση από Δήμος Λαμιέων (http://old.lamia.gr)

Τεχνικές κατασκευές και έργα
Έργο
Κατασκευή τμήματος οδού Καζαντζίδη
Κωδικός έργου: 355223
Ημερ/νία ένταξης: 3181/30-09-11

Επιπλέον Στοιχεία
Επιχ/κό πρόγραμμα: Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπε
Αρχικός προϋπολογισμός: 250.000,00 €
Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες
Στάδιο υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε
Αναλυτική περιγραφή του έργου

Αφορά την πλήρη κατασκευή τμημάτων της οδού Καζαντζίδη στην περιοχή Πουρναράκι Λαμίας, τα οποία δ
κατασκευασθεί και ασφαλτοστρωθεί. Η οδός Καζαντζίδη είναι η τελευταία οδός του εγκεκριμένου σχεδίο
τμήματος της πόλης και η κατασκευή της θα διευκολύνει την προσπελασιμότητα και επικοινωνία προς το Δη
το οποίο θα κατασκευασθεί στα πλαίσια της μελέτης «Κατασκευή χώρου στάθμευσης (Αλυτρώτων Πατρίδω
και δικτύου στάσεων Mini bus». Παράλληλα θα κατασκευασθούν και τμήματα των πεζοδρομίων των οδών Κ
Αλυτρώτων Πατρίδων, οι οποίες οδηγούν προς τον παραπάνω χώρο του Δημοτικού Parking.

Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια για τη βελτίωση
Επιχ/κό πρόγραμμα: Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπε
της ενεργειακής αποδοτικότητας (ήπιας μορφής)
Αρχικός προϋπολογισμός: 550.000,00 €
Κωδικός έργου: 355229
Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες
Ημερ/νία ένταξης: 3182/30-09-11
Στάδιο υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε
Αναλυτική περιγραφή του έργου

Προβλέπονται οι εργασίες που απαιτούνται για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημο
(κτίριο πρώην νοσοκομείου, χειμερινό δημοτικό θέατρο). Αναλυτικά προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτ

1. Αποξήλωση των εξωτερικών κουφωμάτων του πρώην νοσοκομείου και αντικατάσταση τους με νέα αλ
2. Αποξήλωση των παλιών μονώσεων στην ταράτσα του πρώην νοσοκομείου και κατασκευή νέας μόνωση
3. Εξωτερικοί χρωματισμοί του πρώην νοσοκομείου και του δημοτικού θεάτρου με εφαρμογή θερμομονω
αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως.
Πεζοδρόμηση οδού Αποστόλου Κουνούπη
Επιχ/κό πρόγραμμα: Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπε
Κωδικός έργου: 355224
Αρχικός προϋπολογισμός: 80.000,00 €
Ημερ/νία ένταξης: 3183/30-09-11
Διάρκεια υλοποίησης: 4 μήνες
Στάδιο υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε
Αναλυτική περιγραφή του έργου

Αφορά την επίστρωση με κυβόλιθους της οδού Αποστόλου Κουνούπη (από την οδό Καραϊσκάκη έως και τ
Ελευθερίας), καθώς και της οδού που διέρχεται βορειοανατολικά της πλατείας Ελευθερίας (από την οδό Απο
έως την οδό Υψηλάντου), στη Λαμία. Προβλέπεται επίσης η ανακατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων και αν
επικάλυψης πεζοδρομίων.

Μεταστέγαση κέντρου δημιουργικής
Επιχ/κό πρόγραμμα: Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπε
απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) σε χώρο του
Αρχικός προϋπολογισμός: 150.000,00 €
πρώην νοσοκομείου
Διάρκεια υλοποίησης: 5 μήνες
Κωδικός έργου: 355225
Στάδιο υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε το φυσικό αν
Ημερ/νία ένταξης: 3184/30-09-11
Αναλυτική περιγραφή του έργου

Προβλέπεται η διαμόρφωση – ανακαίνιση τμήματος του ισογείου του παλαιού Νοσοκομείου για τη μεταστέγα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΚΔΑΠ. Αναλυτικά προβλέποντα
παρακάτω εργασίες:

1. Καθαιρέσεις τοίχων για τη διαμόρφωση των χώρων και κατασκευή νέων
2. Αποξηλώσεις εσωτερικών θυρών, παραθύρων και κατασκευή νέων πρεσσαριστών θυρών με κάσσα σιδ
παράθυρα αλουμινίου με υαλοπίνακες ασφαλείας.
Copyright © 2012 Δήμος Λαμιέων, ΤΚ 35100, Τηλ. 22310 22314 - info@lamia-city.gr

Σελίδα 1 από 6

Τεχνικές κατασκευές και έργα
Δημοσίευση από Δήμος Λαμιέων (http://old.lamia.gr)

Έργο
Επιπλέον Στοιχεία
3. Καθαίρεση όλων των ερμαρίων και κατασκευή νέων στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της
4. Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου και δαπέδων και τοποθέτηση νέων πλακιδίων όπου προβλέπεται στα σχέδ
χώρους υγιεινής οι τοίχοι θα επενδύονται μέχρι ύψος τουλάχιστον 1,60μ.
5. Αποξήλωση του πλαστικού δαπέδου.
6. Κατασκευή νέας θύρας εισόδου ασφαλείας.
7. Χρωματισμοί (πλαστικά χρώματα, υδροχρώματα κ.λ.π.).
8. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
9. Εργασίες θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, πυροπροστασίας.
10. Εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης.
Βελτίωση προβολής πολιτιστικού και τουριστικού
Επιχ/κό πρόγραμμα: Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
αποθέματος του Δήμου Λαμιέων με χρήση Τ.Π.Ε.
Αρχικός προϋπολογισμός: 236.130,00 €
Κωδικός έργου: 358502
Διάρκεια υλοποίησης: 12 μήνες
Ημερ/νία ένταξης: 3963/17-11-11
Στάδιο υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε
Αισθητική αναβάθμιση λόφου Μιχαήλ & Γαβριήλ
Επιχ/κό πρόγραμμα: Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπε
Κωδικός έργου: 355227
Αρχικός προϋπολογισμός: 500.000,00 €
Ημερ/νία ένταξης: 4533/16-12-11
Διάρκεια υλοποίησης: 5 μήνες
Στάδιο υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε
Αναλυτική περιγραφή του έργου
Προβλέπεται:

α. η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ που περιβάλλεται από τις οδούς
Τσαλτάκη και παρόδου και συνορεύει νότια με το νέο Δημαρχείο της πόλης.
β. η ανακατασκευή των πεζοδρομίων των τμημάτων από την κεντρική είσοδο του νέου Δημαρχείου έως
του περιβ. Χώρου του λόφου (με διαπλάτυνση του από το σημερινό πλάτος κατά50 εκ.) από τη δυτική
περιβ. Χώρου του λόφου και συνέχεια επι της οδού Φλέμινγκ και από τη δυτική είσοδο του περιβ. Χώρ
και την κεντρική είσοδο της Ακαδημίας (συνέχεια της οδού Φλέμινγκ έως την οδό Λαρίσης).
Γενικά προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1. Αποψίλωση και καθαρισμός των μονοπατιών και επιλεγμένων τμημάτων του λόφου
2. Αποξήλωση, καθαίρεση, απομάκρυνση όλων των άχρηστων, παλαιών και κατεστραμμένων υλικών, φω
σωμάτων, ανοδομών – λιθοδομών, μεμονωμένων τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πα
παιδικής χαράς, ξύλινα και μεταλλικά κουφώματα του υφιστάμενου κτιρίου και όλα τα είδη υγιεινής κ
λουτρών του κτιρίου κ.α.
3. Γενικές εκσκαφές για την εξυγίανση του εδάφους, για τη μόρφωση μονοπατιών, για τη δημιουργία χώ
χαράς.
4. Εκσκαφές για την κατασκευή τοίχων στις εισόδους, βάσεων για τις κατασκευές και την έδραση των π
δίκτυα κ.λ.π.
5. Η ανάπλαση της Βόρειας και Δυτικής εισόδου: κατασκευή τοιχίων κεκλιμένων με εγκατάσταση μεταλλ
φωτισμός κ.λ.π.
6. Η δημιουργία νέας μεγάλης παιδικής χαράς και τμημάτων διάσπαρτων στον περιβάλλοντα χώρο: δάπ
οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαφριά κλίση, πλαστικό ειδικό δάπεδο ασφαλείας, όργανα – παιχνίδια, φωτισ
κιγκλιδώματα προστασίας κ.λ.π.
7. Ανακαίνιση του κτιρίου α) πάνω: καθαρισμός με αμμοβολή των λίθινων όψεων, ανακαίνιση κουφωμάτω
απομίμηση ξύλου), δάπεδο από γρανιτοπλακάκι, μαρμάρινες μπορντούρες εγκιβωτισμού του γρανιτοπ
κατώφλια-περβάζια από μάρμαρο, κιγκλιδώματα πλεχτά των παραθύρων, πέργκολα μεταλλική εκατέρ
κτιρίου, εγκατάσταση παγκακίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, φωτισμός, ύδρευση, αποχέτευση κ.λ.π. β)
ανακατασκευή των WC με πρόβλεψη και για ΑΜΕΑ, κουφώματα αλουμινίου ( απομίμηση ξύλου), νέα επ
δαπέδων και επένδυση των τοίχων με γρανιτοπλακάκι, νέα πλήρης υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάστ
8. Δημιουργία καθιστικών / εγκατάσταση παγκακίων – θέσεις ξεκούρασης σε σημεία της μεγάλης κεντρι
χαράς αλλά και σε επιλεγμένα σημεία του λόφου.
9. Τοποθετήσεις φωτιστικών σωμάτων.
10. Φυτεύσεις θάμνων.
Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου χειμερινού
Επιχ/κό πρόγραμμα: Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπε
Δημοτικού Θεάτρου
Αρχικός προϋπολογισμός: 400.000,00 €
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Έργο
Κωδικός έργου: 355226
Ημερ/νία ένταξης: 4534/16-12-11

Επιπλέον Στοιχεία
Διάρκεια υλοποίησης: 5 μήνες
Στάδιο υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε
Αναλυτική περιγραφή του έργου

Προβλέπεται η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Χειμερινού Δημοτικού Θεάτρου στο κέντρο τ
Συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Αποξήλωση, καθαίρεση και απομάκρυνση μεταλλικών κατασκευών, περιπτέρου στο βόρειο τμήμα του
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα τμηματικά, αποξηλώσεις δαπέδων μαρμάρου και πλακοστρώσε
παιχνιδιών παιδικής χαράς, παλαιά φωτιστικά σώματα, κιγκλιδώματα παρτεριών, κατασκευή από οπλ.
παλαιού Piler, τμήματα λιθοδομής, παλαιά παγκάκια κλπ.
2. Κατασκευή ραμπών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. από τοιχία οπλ. σκυροδέματος με επιστρώσεις και επενδύσεις
διακοσμητικός φωτισμός κλπ.
3. Κατασκευή διακοσμητικής περίφραξης από τοιχίο οπλ. σκυροδέματος με μεταλλικές γαλβανισμένες όρ
διαφορετικά ύψη.
4. Ανακατασκευή των πεζοδρομίων περιμετρικά του χώρου του θεάτρου: ρείθρα, κράσπεδα, στρώσεις κυ
τοποθέτηση κινητών και σταθερών μπαρών κλπ.
5. Δημιουργία παιδικών χαρών εκατέρωθεν του θεάτρου: προμήθεια και εγκατάσταση παιχνιδιών, βρύση
φωτισμός, γκαζόν κλπ.
6. Ανακατασκευή δαπέδου κυρίας όψης Θεάτρου από κυβόλιθο και μάρμαρο.
7. Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων από οπλ. σκυρόδεμα αλλά και μεταλλικών.
8. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.
9. Τοποθέτηση Μηχανισμού φωτιστικού εφέ.
10. Κατασκευή μεταλλικής στάσης λεωφορείων από κοιλοδοκούς με ξύλινο κάθισμα και στέγαση από πολυ
υλικό.
11. Προμήθεια και Φύτευση θάμνων.
12. Προμήθεια και τοποθέτηση Ζαρτινιέρων (σύνθεση τριών μεγεθών).
13. Πεζοδρόμηση οδού όπισθεν θεάτρου : στρώση κυβολίθου, μαρμάρινα κράσπεδα.
14. Αλλαγή θέσης μνημείων προτομών.
15. Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
Κατασκευή χώρου στάθμευσης Αλύτρωτων
Επιχ/κό πρόγραμμα: Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπε
Πατρίδων & Καζαντζίδη και δικτύου στάσεων
Αρχικός προϋπολογισμός: 250.000,00 €
mini bus
Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες
Κωδικός έργου: 355228
Στάδιο υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε
Ημερ/νία ένταξης: 4535/16-12-11
Αναλυτική περιγραφή του έργου

Πρόκειται για κατασκευή χώρου στάθμευσης, δύο θέσεων στάθμευσης mini bus, τριών (3) θέσεων στάθμευσ
πενήντα τριών (53) θέσεων στάθμευσης για Ι.Χ. , στο οικοδομικό τετράγωνο 634 που περικλείεται από τις
Παρασκευής, Στέλιου Καζαντζίδη και Αλυτρώτων Πατρίδων στην περιοχή Γαλανέικα εντός του Σχεδίου π
Περιλαμβάνει επίσης και διαμόρφωση στάσεων ‘’Mini Bus’’ με αφετηρία στο Ε.Α.Κ. Λαμίας
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι:

1. Εκσκαφή του εδάφους για διαμόρφωση σκάφης.
2. Καθαίρεση οπλισμένου ή αόπλου σκυροδέματος.
3. Κατασκευή περιτοίχισης με βάση από σκυρόδεμα και με ανωδομή με πασσάλους περιφραγμάτων από μ
διατομής ‘’ L’’ και συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων2,5 cmκαι βάρους 1.0 kg/m2.
4. Κατασκευή επιχώματος πάχους 50-60εκ. με αμμοχάλικο Σπερχειού ποταμού ή άλλης περιοχής.
5. Κατασκευή κρασπεδορείθρων με πρότυχα κράσπεδα και ρείθρα από σκυρόδεμα C16/20.
6. Κατασκευή παρτεριών από σκυρόδεμα C16/20.
7. Οδοστρωσία με υπόβαση πάχους10 εκ.και βάση πάχους10 εκ.με θραυστό υλικό λατομείου (3 Α).
8. Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο.
9. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης με ασφαλτόμιγμα Α265 πάχους5 εκ.
10. Επίχωση πεζοδρομίων με θραυστό υλικό λατομείου (3 Α).
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Έργο
Επιπλέον Στοιχεία
Τοποθέτηση σιδηρού μεταλλικού πλέγματος με επικάλυψη έως 5% στο πλάτος των πεζοδρομίων.
Τσιμεντόστρωση πεζοδρομίων με σκυρόδεμα C16/20.
Επίστρωση πεζοδρομίων με αντιολισθηρές τσιμεντόπλακες.
Τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων σήμανσης.
Διαγράμμιση οδοστρώματος.
Τοποθέτηση στάσεων mini bus.
Κατασκευή οικίσκου εκδοτηρίου εισιτηρίων και οικίσκου WC. Το κυρίως σώμα των οικίσκων θα είναι π
κατασκευή, τα εξωτερικά τοιχώματα και η οροφή θα είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο οικολογικ
χαμηλής εκπομπής στυρενίου υπό μορφή «σάντουιτς» με ίνες γυαλιού. Οι διαστάσεις των οικίσκων θα
εκδοτηρίου 1,50Χ2,70 m και του οικίσκου WC 2,70Χ3,90 m και θα περιλαμβάνει πλήρη δύο WC και ένα
ΑΜΕΑ.
18. Εγκατάσταση ύδρευσης – αποχέτευσης.
19. Εγκατάσταση άρδευσης.
20. Ο ηλεκτροφωτισμός του χώρου στάθμευσης προβλέπεται να γίνει με αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήμ
Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου
Επιχ/κό πρόγραμμα: Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Λαμιέων
Αρχικός προϋπολογισμός: 294.109,61 €
Κωδικός έργου: 365707
Διάρκεια υλοποίησης: 9 μήνες
Ημερ/νία ένταξης: 76/11-01-12
Στάδιο υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε
Προμήθεια 2 mini bus
Επιχ/κό πρόγραμμα: Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπε
Κωδικός έργου: 375377
Αρχικός προϋπολογισμός: 350.000,00 €
Ημερ/νία ένταξης: 1646/23-04-12
Διάρκεια υλοποίησης: 8 μήνες
Στάδιο υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε, αναμένεται η λειτο
bus
Αναλυτική περιγραφή του έργου
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Προβλέπεται η προμήθεια δύο (2) λεωφορείων καινούργιων, πετρελαιοκίνητων, σύγχρονης τεχνολογίας (Euro
το περιβάλλον. Ο συνολικός αριθμός των επιβατών εκτός του οδηγού θα είναι 25-35 άτομα (καθήμενοι και ό
υπάρχει 1 θέση (χώρος) για αναπηρικό αμαξίδιο, που δεν θα μειώνει τον χώρο των όρθιων. Οι διαστάσεις τω
είναι οι μικρότερες δυνατές, δεδομένου ότι οι δρόμοι της πόλης στους οποίους θα κινούνται είναι στεν
πεζοδρόμια, με αρκετά έντονες κλίσεις σε ορισμένα σημεία. Τα λεωφορεία θα διαθέτουν ευρωπαϊκή έγκριση
οχήματος, λεωφορείου αστικού τύπου από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών καθώς και πιστοποιητικό αμαξώ
με την Κοινοτική Οδηγία 2001/85/ΕΚ. Ο κινητήρας θα είναι άμεσου ψεκασμού, χαμηλού θορύβου, πετρελ
υπερτροφοδοτούμενος (turbo), με απόδοση από 160 PS έως 200 PS, ικανή για εκκίνηση του οχήματος με πλήρ
ανωφέρειες με κλίση άνω του 15%. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτόματο. Το μήκος του οχήματος δεν
9,00μ και το πλάτος τα 2,50μ. Τα λεωφορεία θα είναι εξοπλισμένα με σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού,
πρόσβαση των αμαξιδίων.
Ανάπτυξη αναγκαίων υποδομών και εξοπλισμού
για τη δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας
Ημερ/νία ένταξης: 8/16-01-12
Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ιστορικού
κέντρου Υπάτης
Ημερ/νία ένταξης: 3270/12-03-12
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό
επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ημερ/νία ένταξης: Συμπράττοντας φορέας
Ολοκληρωμένο πολυκαναλικό σύστημα
διαχείρισης και παρακολούθησης συνθηκών
κίνησης στο οδικό δίκτυο των καλλικράτειων
Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης,
Στυλίδας
Ημερ/νία ένταξης: 154.092//27-06-11
Συντήρηση τοίχων κάστρου Λαμίας Αποκατατάσταση του ΝΑ τμήματος του κάστρου
& της νότιας πύλης του

Επιχ/κό πρόγραμμα: Διοικητική μεταρρύθμιση 20
Αρχικός προϋπολογισμός: 700.000,00 €
Διάρκεια υλοποίησης: 40 μήνες
Στάδιο υλοποίησης: Φάση υλοποίησης λειτου
Επιχ/κό πρόγραμμα: Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδα
Αρχικός προϋπολογισμός: 975.000,00 €
Διάρκεια υλοποίησης: 12 μήνες
Στάδιο υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε 80%
Επιχ/κό πρόγραμμα: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυν
Αρχικός προϋπολογισμός: 110 Θέσεις Εργα
Διάρκεια υλοποίησης: 10 μήνες
Στάδιο υλοποίησης: Το έργο βρίσκεται σε εξέ
Επιχ/κό πρόγραμμα: Ψηφιακή σύγκλιση
Αρχικός προϋπολογισμός: 255.500,00 €
Διάρκεια υλοποίησης: 10 μήνες
Στάδιο υλοποίησης: Φάση αξιολόγησης προσφ

Επιχ/κό πρόγραμμα: Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Αρχικός προϋπολογισμός:1.328.400,00
Διάρκεια υλοποίησης: -
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Έργο
Ημερ/νία ένταξης: 4318/21-09-12
Προμήθεια μικροφωνικής - μεγαφωνικής
εγκατάστασης θεάτρου δημοτικού σχολείου
Βράχας
Ημερ/νία ένταξης: 15727/8-11-12
Παραποτάμια ποδηλατική διαδρομή Σπερχειού
(περιοχή Σταυρού - Αμμουρίου)
Ημερ/νία ένταξης: 15727/8-11-12
Ανάδειξη μονοπατιών περιβαλλοντικής και
ιστορικής σημασίας - διαμορφώσεις ειδικών
θέσεων θέας στα μονοπάτια "Ελληνοπυγοστέου"
& Παύλιανης προς μονοπάτι "Εφιάλτη" - μονοπάτι
Παύλιανης προς "Εφιάλτη"
Ημερ/νία ένταξης: 15727/8-11-12
Ανάδειξη πύργου πυροβολείου Δημοτικής
Ενότητας Σταυρού
Ημερ/νία ένταξης: 15727/8-11-12
Αναβάθμιση επισκεψιμότητας εκθετηρίου
λαογραφικής συλλογής Δίβρης
Ημερ/νία ένταξης: 15727/8-11-12
Δημιουργία ή συνέχιση κοινωνικών δομών άμεσης
αντιμετώπισης της φτώχειας
Ημερ/νία ένταξης: 2.32671/6.7803/24-1-13
Συμπράττοντας φορέας
Έργα για τα οποία εκκρεμεί απόφαση ένταξης
Έργο
Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων με
χρήση φωτοβολταϊκών
Ημερ/νία υποβολής: 27-03-2013
Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου
Υπάτης, Έχει ενταχθεί
Ημερ/νία υποβολής: 31-10-2011
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχείρισης
πυροπροστασίας
Ημερ/νία υποβολής: 30-09-2011
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
αθλητικών υποδομών - Εγκαστάσεων Δήμου
Λαμιεών, Έχει ενταχθεί
Ημερ/νία υποβολής: Ιούλιος 2012

Επιπλέον Στοιχεία
Στάδιο υλοποίησης: Υπογραφή προγραμματικής σύμβ
υλοποίησης ανασκαφικού έργου με αυτεπιστασία της α
Επιχ/κό πρόγραμμα: Leader
Αρχικός προϋπολογισμός: 45.000,00 €
Διάρκεια υλοποίησης: Στάδιο υλοποίησης: Φάση προέγκρισης τευχών δημ
Επιχ/κό πρόγραμμα: Leader
Αρχικός προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Διάρκεια υλοποίησης: Στάδιο υλοποίησης: Φάση προέγκρισης τευχών δημ
Επιχ/κό πρόγραμμα: Leader
Αρχικός προϋπολογισμός: 48.000,00 €
Διάρκεια υλοποίησης: Στάδιο υλοποίησης: Φάση προέγκρισης τευχών δημ

Επιχ/κό πρόγραμμα: Leader
Αρχικός προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Διάρκεια υλοποίησης: Στάδιο υλοποίησης: Φάση ολοκλήρωσης
Επιχ/κό πρόγραμμα: Leader
Αρχικός προϋπολογισμός: 100.000,00 €
Διάρκεια υλοποίησης: Στάδιο υλοποίησης: Φάση ολοκλήρωσης
Επιχ/κό πρόγραμμα: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυν
Αρχικός προϋπολογισμός: 340.000,00 €
Διάρκεια υλοποίησης: Στάδιο υλοποίησης: Το έργο βρίσκεται σε εξέ

Επιπλέον Στοιχεία
Επιχ/κό πρόγραμμα: Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπε
Αρχικός προϋπολογισμός: 100.000 €
Στάδιο υλοποίησης: Φάση αξιολόγησης πρότ
Επιχ/κό πρόγραμμα: Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδα
Αρχικός προϋπολογισμός: 600.000,00 €
Στάδιο υλοποίησης: Φάση δημοπράτησης, (υπογραφή
Επιχ/κό πρόγραμμα: Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδα
Αρχικός προϋπολογισμός: 398.520,00 €
Στάδιο υλοποίησης: Φάση αξιολόγησης πρότ

Επιχ/κό πρόγραμμα: Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυ
Αρχικός προϋπολογισμός: 600.000,00 €
Στάδιο υλοποίησης: Φάση δημοπράτησης

Ενημερωθείτε για την τρέχουσα κατάσταση των παραπάνω έργων μέσα από το site
ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr [1] (εισάγετε τον Κωδικό Έργου που βλέπετε στον παραπάνω πίνακα στο πεδίο
"λέξη / φράση" και στο πεδίο "σε" την επιλογή 'κωδικό', τέλος πατήστε αναζήτηση).
Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2013

Πηγή URL (modified on 28/08/2014 - 11:02): http://old.lamia.gr/el/node/436
Σύνδεσμοι
[1] http://www.anaptyxi.gov.gr/Analytika.aspx?mod=1&amp;~
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