ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΒΟΖ3ΩΕΗ-Ν17

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους
2012 και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
36/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 09-02-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
36/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
4ο / 09-02-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Ψήφιση δαπανών παρελθόντων ετών.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη
και ώρα 11:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 2506/03-02-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,

η οποία έγινε

σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1)Νασιάκου Αλεξάνδρα, τακτικό µέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, τακτικό µέλος
3) Κωτούλας Φίλιππος, τακτικό µέλος
4) Γούλας Σωτήριος, τακτικό µέλος
5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος
7) Τσίπρας Εµµανουήλ, τακτικό µέλος
8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος
9) Ζορµπάς Ιωάννης , αναπληρωµατικό µέλος
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε ψήφιση
δαπανών παρελθόντων ετών και αφού έλαβε υπόψη:
•

Την εισήγηση της αν. προϊσταµένης του Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Αικατερίνης Τσιλίκα που έχει ως ακολούθως :
Πρόκειται για δαπάνες που έγιναν κατά τα προηγούµενα έτη, δεν εξοφλήθηκαν και θα
πρέπει να µεταφερθούν στην οικονοµική χρήση έτους 2012, ώστε να υπάρχει δυνατότητα
εξόφλησής τους σε σχέση πάντα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του ∆ήµου Καρδίτσας.
Το συνολικό ποσό των οφειλών αυτών στην οικονοµική χρήση του 2012
είναι:8.822.200,00 ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ποσό
Ποσό
Ποσό
Ποσό
Ποσό
Ποσό
Ποσό
Ποσό
Ποσό

640.000,00 € για αµοιβές και έξοδα προσωπικού
235.000,00 € για αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
1.290.800,00 € για αµοιβές και έξοδα τρίτων ( γενικά παροχές τρίτων)
22.000,00 € για Φόροι Τέλη
1.400.000,00 € για διάφορα έξοδα.
2.860.000,00 € για δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων
80.000,00 € για προµήθειες παγίων
1.600.000,00 € για έργα
94.400,00 € για µελέτες

Τέλος προτείνουµε την ψήφιση πίστωσης αναλυτικά ως εξής:
Σε βάρος του Κ.Α. 8111.0000 ποσό 640.000,00 €
Σε βάρος του Κ.Α. 8112.0000 ποσό 235.000,00 €
Σε βάρος του Κ.Α. 8113.0000 ποσό 1.290.800,00 €
Σε βάρος του Κ.Α. 8114.0000 ποσό 22.000,00 €
Σε βάρος του Κ.Α. 8115.0000 ποσό 1.400.000,00 €
Σε βάρος του Κ.Α. 8116.0000 ποσό 2.860.000,00 €
Σε βάρος του Κ.Α. 8121.0000 ποσό 80.000,00 €
Σε βάρος του Κ.Α. 8122.0000 ποσό 1.600.000,00 €
Σε βάρος του Κ.Α. 8123.0000 ποσό 94.400,00 €
•

•

Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου δυνάµει της υπ’ αριθ. 658/2011 απόφασης
του ∆.Σ. του νοµιµοποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 117/9338/27-01-2012 απόφαση της
ΓΓΑ∆Θ.
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
Αποφάσισε οµόφωνα
1.Εγκρίνουν τις δαπάνες συνολικού ύψους 8.822.200,00
€
που έγιναν κατά τα
παρελθόντα οικονοµικά έτη και οι οποίες δεν ξοφλήθηκαν για να µεταφερθούν στην
οικονοµική χρήση έτους 2012.
2. Ψηφίζουν τις
Σε βάρος του
Σε βάρος του
Σε βάρος του
Σε βάρος του
Σε βάρος του

παρακάτω πιστώσεις στους παρακάτω Κ.Α :
Κ.Α. 8111.0000 ποσό 640.000,00 €
Κ.Α. 8112.0000 ποσό 235.000,00 €
Κ.Α. 8113.0000 ποσό 1.290.800,00 €
Κ.Α. 8114.0000 ποσό 22.000,00 €
Κ.Α. 8115.0000 ποσό 1.400.000,00 €
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Σε
Σε
Σε
Σε

βάρος
βάρος
βάρος
βάρος

του
του
του
του

Κ.Α.
Κ.Α.
Κ.Α.
Κ.Α.

8116.0000
8121.0000
8122.0000
8123.0000

ποσό
ποσό
ποσό
ποσό

2.860.000,00 €
80.000,00 €
1.600.000,00 €
94.400,00 €

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
36/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 13-02-2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

