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∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013
και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
81/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 13-3-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
8/13-3-2013
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 επί της 2ης αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2013
Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
9:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 5959/7-3-2013 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) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος

2) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρ. 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο επί της 2ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας,
οικονοµικού έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη:
1) Την εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, αντιδηµάρχου Στ.
Παπαγεωργίου, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην προτεινόµενη αναµόρφωση, µε
αιτιολόγηση κάθε κωδικού και πρότεινε την έγκρισή της
2) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013, ο οποίος
ψηφίστηκε µε την υπ'αριθµ. 6/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε
την υπ'αριθµ. 282/20218/7-2-2013 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
4) Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής
Αποφάσισε οµόφωνα
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση, την 2η αναµόρφωση
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 που έχει ως ακολούθως:

του

1. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1319.0021 µε τίτλο: «Έσοδο από το
πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), (Μέτρο 41
Υποµέτρο L 323 «∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς» & κωδικό
ΟΠΣΑΑ179507) για το έργο: «∆ιαµόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ.
Μακρυχωρίου και Τ.Κ. Μυρίνης του ∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των
200.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α.
Εξόδου :30-7322.0010 µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ.
Μακρυχωρίου και Τ.Κ. Μυρίνης του ∆ήµου Καρδίτσας».
2. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1319.0022 µε τίτλο: «Έσοδο από το
πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), (Μέτρο 41
Υποµέτρο L 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» & κωδικό
ΟΠΣΑΑ179498) για το έργο: «∆ηµιουργία λευκώµατος µε θέµα την ιδιαίτερη
πολιτισµική ταυτότητα του ∆υτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου» µε το ποσό των
31.383,45 € (ποσοστό 70%) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω
αποθεµατικού στον Κ.Α. Εξόδου :30-7425.0002 µε τίτλο: «∆ηµιουργία
λευκώµατος µε θέµα την ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα του ∆υτικοθεσσαλικού
πεδινού χώρου».
Η ίδια συµµετοχή στο παραπάνω έργο θα καλυφθεί από Τακτικά έσοδα
µεταφέροντας ποσό 13.450,05 € (ποσοστό 30%) από το αποθεµατικό
(9111.0000) στον Κ.Α. Εξόδου :30-7425.0002 µε τίτλο: «∆ηµιουργία
λευκώµατος µε θέµα την ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα του ∆υτικοθεσσαλικού
πεδινού χώρου» διαµορφώνοντας έτσι την πίστωση αυτού του έργου στο ποσό των
44.833,50 € (31.383,45 «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»+ 13.450,05
Τακτικά έσοδα =44.833,50).
3. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:00-6813.0004 µε τίτλο: «Εγγυητική
επιστολή για το έργο: «∆ηµιουργία λευκώµατος µε θέµα την ιδιαίτερη πολιτισµική
ταυτότητα του ∆υτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου» µε το ποσό των 634,78 €,
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000).
4. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:00-6813.0005 µε τίτλο: «Εγγυητική
επιστολή για το έργο: ∆ιαµόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ. Μακρυχωρίου και

Τ.Κ. Μυρίνης του ∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των 3.000,00 €, µεταφέροντας
αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000).
5. Μεταφορά συνολικής πίστωσης 20.000,00 € µέσω αποθεµατικού από τους
παρακάτω κωδικούς:
- ποσού 2.000,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:306142.0001 µε τίτλο: «Αµοιβή για την πιστοποίηση και τον έλεγχο
καταλληλότητας της Παιδικής Χαράς του Παυσιλύπου». Καταργούµε τον
κωδικό αυτό διότι υπάρχει ήδη παραστατικό στον Κ.Α.: 80-8112.0000 για το
έργο αυτό (MIRTEC, Α.Φ.Μ.:094142813).
- ποσού 18.000,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:307322.0003 µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου
Τ.∆. Μητρόπολης» (28.247,51 -18.000,00= 10.247,51 €).
Στους παρακάτω κωδικούς, δηµιουργώντας τις παρακάτω νέες πιστώσεις
εξόδων:
- Στον Κ.Α.: 30-6691.0001 µε τίτλο: «Προµήθεια κώνων οδοσήµανσης»
ποσό 10.000,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ (το οποίο δεν
εγγράφηκε εκ παραδροµής).
- Στον
Κ.Α.:
30-6691.0002
µε
τίτλο:
«Κώνοιαντανακλαστικά
οδοσήµανσης» ποσό 10.000,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ (το οποίο
δεν εγγράφηκε εκ παραδροµής).
6. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου έργου στον Κ.Α.:30-7336.0027 µε τίτλο:
«Αποκατάσταση και προστασία γέφυρας Μαυρονερίου στην Τ.Κ. Καλλιφωνίου» µε
το ποσό των 50.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2013 µεταφέροντας
αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α. Εξόδου :30-7322.0002 µε
τίτλο: «Ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στο ∆ήµο Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2013)».
7. Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α.: 80-8112.0000 µε τίτλο: «Αµοιβές αιρετών
αρχόντων και τρίτων» για την εξόφληση των Εξόδων κίνησης Προέδρων των
Τοπικών Συµβουλίων του πρώην ∆ήµου Ιτάµου του µηνός ∆εκεµβρίου 2010 µε το
ποσό των 2.300,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό
(9111.0000) .
8. Μεταφορά ποσού 998,90 € από τον Κ.Α.:80-8116.0000 µε τίτλο: «∆απάνες
προµήθειας αναλωσίµων» στο αποθεµατικό (9111.0000). Το τιµολόγιο 318/3010-2008 µε δικαιούχο την Καραβασίλη Σωτηρία µε Α.Φ.Μ.:100973060 και
συνολικού ποσού 2.748,90 €, εξοφλήθηκε µε το ΧΕΠ 1789 Α/2012 και χρηµατικού
ποσού 1.750,00 € (ποσό, το οποίο δικαιούνταν να λάβει, σύµφωνα µε τα
παραστατικά που συνοδεύουν το ένταλµα αυτό) , συνεπώς διαγράφουµε από τον
80-8116.0000 το υπόλοιπο ποσό των 998,90 € (2.748,90-1.750,00= 998,90) του
παραπάνω τιµολογίου που µεταφέρθηκε στη χρήση 2013.
9. ∆ιαγραφή της Α.∆.Ε. 298/18-3-2010- παραστατικού µε αιτιολογία: «Αποζηµίωση
θιγόµενου ∆ηµότη από ρυµοτοµία (Μπούφου Μαριγούλα) και ποσού 6.490,00 €
από τον Κ.Α.:80-8115.0000 µε τίτλο: «∆ιάφορα έξοδα» και µεταφορά του στο
αποθεµατικό (9111.0000). Το παραστατικό αυτό ήταν διπλοπερασµένο (Α.Ο.Ε.
372/20-8-2012) και εξοφλήθηκε µε το ΧΕΠ 253/2012.
10.Ενίσχυση του Κ.Α.:00-6031.0002 µε αιτιολογία: «Αποδοχές Νοµικού Συµβούλου»
µε το ποσό του 25.000,00 € (35.000,00 + 25.000,00 =60.000,00 €) και του
Κ.Α.:00-6053.0004 µε αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ» µε το ποσό των 7.000,00 € (3.000,00 + 7.000,00 €= 10.000,00 €)
µεταφέροντας συνολική πίστωση 32.000,00 € από το αποθεµατικό
(9111.0000)

Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 230.953,34 €, ποσό µικρότερο του
5% των Τακτικών Εσόδων του Προϋπολογισµού έτους 2013.

B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προκειµένου να εγγραφούν νέα έργα για τα οποία υπάρχει εξασφαλισµένη
χρηµατοδότηση, αλλά και να αντιµετωπιστούν συγκεκριµένες απαιτήσεις εκτέλεσης και
αποπληρωµής έργων και µε δεδοµένο ότι για τα αποµειούµενα έργα που αναφέρονται
παρακάτω δεν προκύπτει οικονοµική υποχρέωση του ∆ήµου, πραγµατοποιούνται οι
παρακάτω αλλαγές στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2013:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
•

Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.30-7322.0010 και τίτλο «∆ιαµόρφωση
χώρων αναψυχής στις Τ.Κ. Μακρυχωρίου και Τ.Κ. Μυρίνης του ∆ήµου
Καρδίτσας» µε το ποσό των 200.000,00 € που προέρχονται από πιστώσεις του
προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

•

Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7425.0002 και τίτλο «∆ηµιουργία
λευκώµατος µε θέµα την ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα του ∆υτικοθεσσαλικού
πεδινού χώρου» µε το ποσό των 44.833,50 € που προέρχεται κατά 31.383,45 €
από πιστώσεις του προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20072013» (χρηµατοδότηση 70%) και κατά 13.450,05 € από ίδια έσοδα του ∆ήµου
Καρδίτσας (συµµετοχή 30%) µέσω του αποθεµατικού.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ ΕΡΓΩΝ
•

Μειώνεται στο σύνολό του το διατιθέµενο ποσό στο εγγεγραµµένο έργο µε Κ.Α.
30-6142.0001 και τίτλο «Αµοιβή για την πιστοποίηση και τον έλεγχο
καταλληλότητας της Παιδικής Χαράς του Παυσιλύπου» κατά το ποσό των
2.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.. Το νέο διατιθέµενο ποσό
ανέρχεται σε 0,00 €.

•

Μειώνεται στο σύνολό του το διατιθέµενο ποσό στο εγγεγραµµένο έργο µε Κ.Α.
30-7322.0002 και τίτλο «Ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στο ∆ήµο Καρδίτσας»
κατά το ποσό των 50.000,00 € που προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α. έτους 2013. Το νέο
διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 0,00 €.

•

Μειώνεται το διατιθέµενο ποσό στο εγγεγραµµένο έργο µε Κ.Α. 30-7322.0003
και τίτλο «∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Τ.∆. Μητρόπολης»
κατά το ποσό των 18.000,00 €. Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε
10.247,51 € από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ
Από τις παραπάνω µειώσεις προκύπτει ποσό 70.000,00 € το οποίο αναλύεται σε
20.000,00 € (18.000,00€+2.000,00) από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. και σε 50.000,00 € από ΣΑΤΑ
έτους 2013. Το σύνολο των 70.000,00 € διατίθεται αποκλειστικά για την εκτέλεση και
αποπληρωµή έργων ως ακολούθως:

•

Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7336.0007 και τίτλο
«Αποκατάσταση και προστασία γέφυρας Μαυρονερίου στην Τ.Κ. Καλλιφωνίου»
µε το ποσό των 50.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ έτους 2013.

•

Ενισχύεται το διατιθέµενο ποσό στο εγγεγραµµένο έργο µε Κ.Α. 30-6691.0001
και τίτλο: «Προµήθεια κώνων οδοσήµανσης» κατά το ποσό των 10.000,00 €
που προέρχεται από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. (το οποίο δεν εγγράφηκε εκ παραδροµής στον
Π/Υ 2013). Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 10.000,00 € από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.

•

Ενισχύεται το διατιθέµενο ποσό στο εγγεγραµµένο έργο µε Κ.Α. 30-6691.0002
και τίτλο: «Κώνοι- αντανακλαστικά οδοσήµανσης» κατά το ποσό των 10.000,00
€ που προέρχεται από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. (το οποίο δεν εγγράφηκε εκ παραδροµής
στον Π/Υ 2013). Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 10.000,00 € από ΣΑΤΑ
Π.Ο.Ε.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
81/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

