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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
506/2012

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους
2012 και ώρα 13:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 506/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 22-11-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
31ο / 22-11-2012
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 10η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2012.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και
ώρα 12:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 25488/25-10-2012
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 (µετά από
αναβολή της προγραµµατισµένης για 16-11-2012 συνεδρίασης) η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

Κωτούλας Φίλιππος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, 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
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 8, 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 εισήγηση
για την 10η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012 και αφού
έλαβε υπόψη:
1) Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών που έχει ως ακολούθως:
1.Ενίσχυση των παρακάτω κωδικών και έργων µεταφέροντας το ποσό των 14.558,26 €
(140.949,75-14.558,26=126.391,49€) από τον Κ.Α.:30-7333.0004 και αιτιολογία:
«Σήµανση και διαγράµµιση οδικού δικτύου ∆ήµου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2012)» µέσω
αποθεµατικού. Η ενίσχυση των πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς και έργα είναι
απαραίτητη, διότι δεν υπολογίστηκαν σωστά τα ποσά που αφαιρέθηκαν µε την 8η
Αναµόρφωση, λόγω λάθους υπολογισµού των εκπτώσεων σ’αυτά τα έργα:
Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7336.0006 µε αιτιολογία: «Συντήρηση Υποδοµών
και Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. ∆.Ε. Κάµπου» & ποσού 127.252,00 € µε το ποσό των
593,24 € από ΣΑΤΑ 2012 (ΣΑΤΑ 2012 12.845,24+ 115.000,00 ∆’ ΚΑΤ. ΣΑΤΑ 2011). Ο
Κ.Α. αυτός διαµορφώνεται στο ποσό των: 127.845,24 €.
Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7336.0007 µε αιτιολογία: «Συντήρηση Υποδοµών
και Κοινοχρήστων Χώρων ∆.Ε. Μητρόπολης» & ποσού 127.491,25 € µε το ποσό των
435,75 € από ΣΑΤΑ 2012 (ΣΑΤΑ 2012 92.927,00 + 35.000,00 ∆’ ΚΑΤ. ΣΑΤΑ 2011). Ο
Κ.Α. αυτός διαµορφώνεται στο ποσό των: 127.927,00 €.
Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7336.0005 µε αιτιολογία: «Συντήρηση Υποδοµών
και Κοινοχρήστων Χώρων ∆.Ε. Ιτάµου» & ποσού 127.600,00 € µε το ποσό των 463,57 €
από ΣΑΤΑ 2012 (ΣΑΤΑ 2012 93.063,57 + 35.000,00 ∆’ ΚΑΤ. ΣΑΤΑ 2011). Ο Κ.Α. αυτός
διαµορφώνεται στο ποσό των: 128.063,57 €.
Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7336.0013 µε αιτιολογία: «Συντήρηση &
Αναβάθµιση Κοινοχρήστων Χώρων στη πόλη της Καρδίτσας» & ποσού 74.760,00 € µε το
ποσό των 8.448,26 € από ΣΑΤΑ 2012 (ΣΑΤΑ 2012 63.208,26 + 20.000,00 ∆’ ΚΑΤ. ΣΑΤΑ
2011). Ο Κ.Α. αυτός διαµορφώνεται στο ποσό των: 83.208,26 €.
Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7336.0008 µε αιτιολογία: «Συντήρηση Υποδοµών
και Κοινοχρήστων Χώρων ∆.Ε. Καλλιφωνίου» & ποσού 88.247,00 € µε το ποσό των
3.877,63 € από ΣΑΤΑ 2012 (ΣΑΤΑ 2012 62.124,63 + 30.000,00 ∆’ ΚΑΤ. ΣΑΤΑ 2011). Ο
Κ.Α. αυτός διαµορφώνεται στο ποσό των: 92.124,63 €.
Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7336.0009 µε αιτιολογία: «Συντήρηση Υποδοµών
και Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. ∆.Ε. Καρδίτσας» & ποσού 83.600,00 € µε το ποσό των
739,81 € από ΣΑΤΑ 2012 (ΣΑΤΑ 2012 59.339,81 + 25.000,00 ∆’ ΚΑΤ. ΣΑΤΑ 2011). Ο
Κ.Α. αυτός διαµορφώνεται στο ποσό των: 84.339,81 €.
2.Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:30-7326.0012 µε τίτλο: «Αποκατάστασηδιαµόρφωση χώρου Τ.Κ. Μέλισσας» µε το ποσό των 12.500,00 € από ΣΑΤΑ 2012,
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α.:30-7333.0004 και αιτιολογία: «Σήµανση
και διαγράµµιση οδικού δικτύου ∆ήµου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2012)» και ποσού (140.949,7514.558,26=126.391,49 – 12.500,00 €= 113.891,49 ΣΑΤΑ 2012) µέσω αποθεµατικού.
3.Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α.:30-6264.0000 µε αιτιολογία: «Συντήρηση και
επισκευή λοιπών µηχανηµάτων» µε το ποσό των 19.600,00 € από ΣΑΕ-055 – Κάλυψη
δράσεων Πυροπροστασίας (30.000,00 Τακτικά+ 19.600,00 ΣΑΕ 055-Κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας= 59.600,00€) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α.:206672.0001 µέσω αποθεµατικού.
4.Μεταφέρει από τον Κ.Α.8115.0000 ποσό 48.129,20 € στο αποθεµατικό (Αφορά
εγγραφές δαπανών προηγουµένων ετών , οι οποίες δεν υφίστανται διότι πληρώθηκαν σε
προηγούµενες χρήσεις).

5.Μεταφέρει από τον Κ.Α.8116.0000 ποσό 73.184,98 € στο αποθεµατικό (Αφορά
εγγραφές δαπανών προηγουµένων ετών , οι οποίες δεν υφίστανται διότι πληρώθηκαν σε
προηγούµενες χρήσεις).
6.Μεταφέρει από τον Κ.Α.8122.0000 ποσό 65.368,85 € στο αποθεµατικό (Αφορά
εγγραφές δαπανών προηγουµένων ετών , οι οποίες δεν υφίστανται διότι πληρώθηκαν σε
προηγούµενες χρήσεις).
7.Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α.:8231.0025 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΥΠΕΡ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ» µε το ποσό των 10.000,00 €, µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από
το αποθεµατικό 9111.0000.
8.∆ηµιουργία νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-7326.0013 µε αιτιολογία: «Αντικατάσταση
λέβητα Κολυµβητηρίου» και ποσού 45.000,00 € από ΣΑΤΑ 2012 µεταφέροντας
ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:30-7333.0004 και αιτιολογία: «Σήµανση και
διαγράµµιση οδικού δικτύου ∆ήµου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2012)» (140.949,7514.558,26=126.391,49 – 12.500,00= 113.891,49 – 45.000,00= 68.891,49 €) µέσω
αποθεµατικού.
9.Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α.:70.01-7521.0001 µε αιτιολογία: «Συµµετοχή στο
κεφάλαιο της Παυσίλυπο Α.Ε.» µε το ποσό των 20.000,00 € (50.000,00 +20.000,00 =
70.000,00 €) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό 9111.0000.
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 784.923,03 €
Τροποποιεί αναλόγως και το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου.

2)Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
Αποφάσισε οµόφωνα
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
προς έγκριση
την 10η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012 που έχει ως ακολούθως:
1.Ενίσχυση των παρακάτω κωδικών και έργων µεταφέροντας το ποσό των 14.558,26 €
(140.949,75-14.558,26=126.391,49€) από τον Κ.Α.:30-7333.0004 και αιτιολογία:
«Σήµανση και διαγράµµιση οδικού δικτύου ∆ήµου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2012)» µέσω
αποθεµατικού. Η ενίσχυση των πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς και έργα είναι
απαραίτητη, διότι δεν υπολογίστηκαν σωστά τα ποσά που αφαιρέθηκαν µε την 8η
Αναµόρφωση, λόγω λάθους υπολογισµού των εκπτώσεων σ’αυτά τα έργα:
Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7336.0006 µε αιτιολογία: «Συντήρηση Υποδοµών
και Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. ∆.Ε. Κάµπου» & ποσού 127.252,00 € µε το ποσό των
593,24 € από ΣΑΤΑ 2012 (ΣΑΤΑ 2012 12.845,24+ 115.000,00 ∆’ ΚΑΤ. ΣΑΤΑ 2011). Ο
Κ.Α. αυτός διαµορφώνεται στο ποσό των: 127.845,24 €.
Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7336.0007 µε αιτιολογία: «Συντήρηση Υποδοµών
και Κοινοχρήστων Χώρων ∆.Ε. Μητρόπολης» & ποσού 127.491,25 € µε το ποσό των
435,75 € από ΣΑΤΑ 2012 (ΣΑΤΑ 2012 92.927,00 + 35.000,00 ∆’ ΚΑΤ. ΣΑΤΑ 2011). Ο
Κ.Α. αυτός διαµορφώνεται στο ποσό των: 127.927,00 €.
Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7336.0005 µε αιτιολογία: «Συντήρηση Υποδοµών
και Κοινοχρήστων Χώρων ∆.Ε. Ιτάµου» & ποσού 127.600,00 € µε το ποσό των 463,57 €
από ΣΑΤΑ 2012 (ΣΑΤΑ 2012 93.063,57 + 35.000,00 ∆’ ΚΑΤ. ΣΑΤΑ 2011). Ο Κ.Α. αυτός
διαµορφώνεται στο ποσό των: 128.063,57 €.

Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7336.0013 µε αιτιολογία: «Συντήρηση &
Αναβάθµιση Κοινοχρήστων Χώρων στη πόλη της Καρδίτσας» & ποσού 74.760,00 € µε το
ποσό των 8.448,26 € από ΣΑΤΑ 2012 (ΣΑΤΑ 2012 63.208,26 + 20.000,00 ∆’ ΚΑΤ. ΣΑΤΑ
2011). Ο Κ.Α. αυτός διαµορφώνεται στο ποσό των: 83.208,26 €.
Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7336.0008 µε αιτιολογία: «Συντήρηση Υποδοµών
και Κοινοχρήστων Χώρων ∆.Ε. Καλλιφωνίου» & ποσού 88.247,00 € µε το ποσό των
3.877,63 € από ΣΑΤΑ 2012 (ΣΑΤΑ 2012 62.124,63 + 30.000,00 ∆’ ΚΑΤ. ΣΑΤΑ 2011). Ο
Κ.Α. αυτός διαµορφώνεται στο ποσό των: 92.124,63 €.
Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7336.0009 µε αιτιολογία: «Συντήρηση Υποδοµών
και Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. ∆.Ε. Καρδίτσας» & ποσού 83.600,00 € µε το ποσό των
739,81 € από ΣΑΤΑ 2012 (ΣΑΤΑ 2012 59.339,81 + 25.000,00 ∆’ ΚΑΤ. ΣΑΤΑ 2011). Ο
Κ.Α. αυτός διαµορφώνεται στο ποσό των: 84.339,81 €.
2.Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:30-7326.0012 µε τίτλο: «Αποκατάστασηδιαµόρφωση χώρου Τ.Κ. Μέλισσας» µε το ποσό των 12.500,00 € από ΣΑΤΑ 2012,
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α.:30-7333.0004 και αιτιολογία: «Σήµανση
και διαγράµµιση οδικού δικτύου ∆ήµου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2012)» και ποσού (140.949,7514.558,26=126.391,49 – 12.500,00 €= 113.891,49 ΣΑΤΑ 2012) µέσω αποθεµατικού.
3.Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α.:30-6264.0000 µε αιτιολογία: «Συντήρηση και
επισκευή λοιπών µηχανηµάτων» µε το ποσό των 19.600,00 € από ΣΑΕ-055 – Κάλυψη
δράσεων Πυροπροστασίας (30.000,00 Τακτικά+ 19.600,00 ΣΑΕ 055-Κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας= 59.600,00€) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α.:206672.0001 µέσω αποθεµατικού.
4.Μεταφέρει από τον Κ.Α.8115.0000 ποσό 48.129,20 € στο αποθεµατικό (Αφορά
εγγραφές δαπανών προηγουµένων ετών , οι οποίες δεν υφίστανται διότι πληρώθηκαν σε
προηγούµενες χρήσεις).
5.Μεταφέρει από τον Κ.Α.8116.0000 ποσό 73.184,98 € στο αποθεµατικό (Αφορά
εγγραφές δαπανών προηγουµένων ετών , οι οποίες δεν υφίστανται διότι πληρώθηκαν σε
προηγούµενες χρήσεις).
6.Μεταφέρει από τον Κ.Α.8122.0000 ποσό 65.368,85 € στο αποθεµατικό (Αφορά
εγγραφές δαπανών προηγουµένων ετών , οι οποίες δεν υφίστανται διότι πληρώθηκαν σε
προηγούµενες χρήσεις).
7.Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α.:8231.0025 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΥΠΕΡ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ» µε το ποσό των 10.000,00 €, µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από
το αποθεµατικό 9111.0000.
8.∆ηµιουργία νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-7326.0013 µε αιτιολογία: «Αντικατάσταση
λέβητα Κολυµβητηρίου» και ποσού 45.000,00 € από ΣΑΤΑ 2012 µεταφέροντας
ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:30-7333.0004 και αιτιολογία: «Σήµανση και
διαγράµµιση οδικού δικτύου ∆ήµου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2012)» (140.949,7514.558,26=126.391,49 – 12.500,00= 113.891,49 – 45.000,00= 68.891,49 €) µέσω
αποθεµατικού.
9.Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α.:70.01-7521.0001 µε αιτιολογία: «Συµµετοχή στο
κεφάλαιο της Παυσίλυπο Α.Ε.» µε το ποσό των 20.000,00 € (50.000,00 +20.000,00 =
70.000,00 €) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό 9111.0000.
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 784.923,03 €

Τροποποιεί αναλόγως και το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
506/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα .............
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

