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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μήνα Ιουλίου του έτους 2012
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Μαχαίρα Λουκία (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’ αριθ.336/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 25/7/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
14/25-7-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αριθμ.Πρωτ.:18780/27-7-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικον.
έτους 2012.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα
13.00 , στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 18530/25-7-2012 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
έκτακτη συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αναστασίου Απόστολος

18)Μακροστέργιος Αθανάσιος

Αγραφιώτου Ελένη

2) Αρβανιτάκου Σοφία

19)Αρχοντής ∆ημήτριος

Κωστόπουλος ∆ημήτριος

3) Γούλας Σωτήριος

20)

Κωτούλας Φίλιππος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21)

Μουζιούρας Νικόλαος

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22)

Νασιάκου Αλεξάνδρα

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23)

Παπαδημητρίου Χαρίλαος

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)

Σούφλα Ουρανία

8) Μαρκινός Αθανάσιος

25)

Χλαπάνας Ηλίας

9) Μπατζιάκας Βασίλειος

26)

Βερίλλης ∆ομήνικος

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος

27)

Καρκαλέτση Θεοδώρα

11)Παπαγεωργίου Σταύρος

28)

Σουφλάκος Βασίλειος

12)Τσιούκης Λάμπρος

29)

Τσίπρας Εμμανουήλ

13)Γεννάδιος Ιωάννης

30)

Τσαντήλας Βασίλειος

14)Ντελής Ιωάννης

31)

Χάρμπας Θωμάς

15)Ντούρλιας ∆ημήτριος

32)

16)Τέγος Χρήστος

33)

17)Γιοβάνης Γεώργιος
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 19), 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.

--------------------------Α. Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα
ημερήσιας διάταξης την “Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου
Καρδίτσας οικ. έτους 2012”.
Στην αρχή πήρε το λόγο ο αντιδήμαρχος κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι η
συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του ότι το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ έχει ορίσει
ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση δικαιολογητικών πληρωμής την
31/10/2012.Ως εκ τούτου οι ημερομηνίες για την διενέργεια του διαγωνισμού και την
υλοποίηση του έργου της προμήθειας είναι ασφυκτικά πιεστικές και πρέπει στον
προϋπολογισμό του ∆ήμου να εγγραφεί νέα πίστωση εσόδου από το Πράσινο Ταμείο
(ΥΠΕΚΑ) για την εκτέλεση της προμήθειας αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων
ποδηλάτων ∆ήμου Καρδίτσας
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου,
Θεωρεί ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση και εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος
της ημερήσιας διάταξης που αφορά έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
του ∆ήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2012.
 Β. Μετά την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης το ∆ημοτικό Συμβούλιο εισήλθε
στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με έγκριση της 6ης
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2012 και αφού έλαβε
υπόψη:
 Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως ακολούθως:
 1.Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.1319.0017 με τίτλο: «΄Εσοδο από (ΕΣΠΑ)
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου :
«Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό Μαύρικα Καρδίτσας(οδοποιία-ηλεκτροφωτισμός)
και ποσού 427.015,00 μεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση μέσω του αποθεματικού σε νέο
κωδικό εξόδου Κ.Α.30-7326.0011 με αιτιολογία «Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό
Μαύρικα Καρδίτσας(οδοποία-ηλεκτροφωτισμός)».
 2.Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.1319.0018 με τίτλο « ΄Εσοδο από το Πράσινο
Ταμείο(ΥΠΕΚΑ) για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια αυτοματοποιημένου
συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων ∆ήμου Καρδίτσας» και ποσού 231.024,75 Ευρώ
μεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση μέσω αποθεματικού σε νέο κωδικό εξόδου Κ.Α.:307135.0004 με αιτιολογία : «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων
ποδηλάτων ∆ήμου Καρδίτσας».
 Το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 1.335.004,67 ευρώ.
 Το άρθρο 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήμων & Κοινοτήτων».
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 Το άρθρο 266 του Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Τις τοποθετήσεις απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Αποφάσισε ομόφωνα
Εγκρίνει την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικονομικού
έτους 2012, η οποία έχει ως εξής:
 1.Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.1319.0017 με τίτλο: «΄Εσοδο από (ΕΣΠΑ)
Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου :
«Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό Μαύρικα Καρδίτσας(οδοποιία-ηλεκτροφωτισμός)
και ποσού 427.015,00 μεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση μέσω του αποθεματικού σε νέο
κωδικό εξόδου Κ.Α.30-7326.0011 με αιτιολογία «Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό
Μαύρικα Καρδίτσας(οδοποία-ηλεκτροφωτισμός)».
 2.Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.1319.0018 με τίτλο « ΄Εσοδο από το Πράσινο
Ταμείο(ΥΠΕΚΑ) για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια αυτοματοποιημένου
συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων ∆ήμου Καρδίτσας» και ποσού 231.024,75 Ευρώ
μεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση μέσω αποθεματικού σε νέο κωδικό εξόδου Κ.Α.:307135.0004 με αιτιολογία : «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων
ποδηλάτων ∆ήμου Καρδίτσας».
 Το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 1.355.004,67 ευρώ.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 336/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα 27-7-2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

