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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Απριλίου του έτους 2013
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
157/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 12-04-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
157/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
11/ 12-04-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως 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 3ης αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2013
Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και
ώρα 09:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 8411/08-04-2013
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)Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

4)Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό µέλος

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,

παρόντες ήταν οι 6, 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 3ης 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 3η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 που έχει ως ακολούθως:
A. 3η Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2013
1. Εγγραφή νέων πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς:
- Στον Κ.Α.:30-7336.0028 µε αιτιολογία: «Εργασίες συντηρήσεων
κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ραχούλας» µε το ποσό των 2.000,00 € από
ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:30-7413.0027 µε αιτιολογία: «Σύνταξη τοπογραφικών
αποτυπώσεων των οικοπέδων στα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν από
το ΟΣΚ καινούργια νηπιαγωγεία» µε το ποσό των 2.500,00 € από ΣΑΤΑ
ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:30-7413.0028 µε αιτιολογία: «Σύνταξη πίνακα υλοτοµίας
Καταφυγίου, έτους 2013» µε το ποσό των 1.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:30-7326.0013 µε αιτιολογία: «Εργασίες κατασκευής και
τοποθέτησης ποδηλατοστασίων στη πόλη της Καρδίτσας» µε το ποσό των
3.155,16 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ µε το ποσό των 2.050,00 € & από ΣΑΤΑ 2013
µε το ποσό των 1.105,16 €.
µεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 8.655,16 € µέσω αποθεµατικού από
τους παρακάτω κωδικούς:
- από τον Κ.Α.:30-7413.0019 µε αιτιολογία: «Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου: Αµµοληψίες σε επιλεγµένες περιοχές του
∆ήµου Καρδίτσας» και µε πίστωση 9.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ
µεταφέρουµε ποσό 4.100,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ (είναι το υπόλοιπο
του κωδικού αυτού, αφού εξοφλήθηκε η ανάθεση αυτή µε το ΧΕΠ 248
Α/2013 µε το ποσό των 4.900,00 €).
- από τον Κ.Α.:30-7413.0016 µε αιτιολογία: «Τεχνική και συµβουλευτική
υποστήριξη στις διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
και του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου Καρδίτσας βάσει των

2.

3.

4.

5.
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7.

απαιτήσεων του ν. 3852/2010» και µε πίστωση 18.450,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ
µεταφέρουµε ποσό 3.450,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ (είναι το υπόλοιπο αυτού
του κωδικού, αφού εξοφλήθηκε η ανάθεση αυτή µε το ΧΕΠ 76 Β/2013 µε το
ποσό των 15.000,00 €).
- από τον Κ.Α.:30-7323.0018 µε αιτιολογία: «Ασφαλτοστρώσεις στο Τ.∆.
Μητρόπολης» και µε πίστωση 15.598,48 € από ΣΑΤΑ 2013
µεταφέρουµε ποσό 1.105,16 € από ΣΑΤΑ 2013 (είναι το υπόλοιπο
του κωδικού αυτού, αφού εξοφλήθηκε η ανάθεση αυτή µε το ΧΕΠ 352
Α/2013 µε το ποσό των 14.493,32 €).
Μεταφορά πίστωσης ποσού 74.278,41 € και χρηµατοδότησης από τον Κ.Α.:006711.0002 µε αιτιολογία: «Απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές για
συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων ( Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών
κτιρίων έτους 2012 (Έσοδο: Χρηµατικό Υπόλοιπο Κ.Α.: 5122.0050, Αναγγελία
πίστωσης µε αρ. πρωτ. 155891/11-12-2012 ) µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α.: 808115.0000 µε αιτιολογία: «∆ιάφορα Έξοδα».
Μεταφορά πίστωσης ποσού 10.192,69 € και χρηµατοδότησης από τον Κ.Α.:006711.0003 µε αιτιολογία: «Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για αποζηµίωση
σχολικών τροχονόµων (Απρίλιο – Ιούνιο) έτους 2012 (Έσοδο: Χρηµατικό Υπόλοιπο
Κ.Α.: 5111.0003 Αναγγελία πίστωσης µε αρ. πρωτ. 156393/12-12-2012) µέσω
αποθεµατικού στον Κ.Α.: 80-8115.0000 µε αιτιολογία: «∆ιάφορα Έξοδα».
Αποδοχή ποσού 7.631,00 € & εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον
Κ.Α.:1214.0006 από «Επιχορήγηση στους ∆ήµους για βοηθήµατα ένδειας και
αντιµετώπισης άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Άµεσες
βιοτικές ανάγκες- πληµµύρα 29/12/2012)» σύµφωνα µε το αριθ. Πρωτ. ∆28/Γ.Π.
1709/184/12-3-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
& Πρόνοιας, το οποίο µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται στον Κ.Α.: 70.036741.0015 µε αιτιολογία: «Α’ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές
ενισχύσεις Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών (Χ.Υ. 14.031,00 + 7.631,00, Κ.Α.
Εσόδου:1214.0006).
Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης εξόδου του Κ.Α.:80-8117.0000 µε τίτλο:
«Οφειλές εισφορών προς ∆.Ο.Υ. (από Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών που δεν
αποδόθηκαν τα προηγούµενα έτη και έγινε ρύθµιση) και ασφαλιστικά ταµεία
(οφειλή προς ΙΚΑ και έγινε ρύθµιση)» µε το ποσό των 50.000,00 € (545.000,00
+ 50.000,00 €= 595.000,00) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το
αποθεµατικό (9111.0000).
Αποδοχή ποσού 17.731,94 € & ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδου: 0614.0000 µε τίτλο:
«ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας & β/θµιας
εκπαίδευσης» & µεταφορά του µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α. Εξόδου: 006711.0001 µε τίτλο: «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες
σχολείων. Βάσει των αρ. πρωτ. 248/3-1-2013 (Α.∆.Σ. 27/2013 & Α.∆.Σ. 28/2013
Καρδίτσας), 3756/29-1-2013 (Α.∆.Σ. 155/2013 Καρδίτσας), 9184/7-3-2013
(Α.∆.Σ. 154/2013 Καρδίτσας) αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών ο ∆ήµος
έλαβε το συνολικό ποσό των 574.731,94 € (Αναλυτικά: 185.117,09+ 88.861,70 +
115.636,06+ 185.117,09) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, το
οποίο ξεπερνά το ποσό που είχε εγγραφεί αρχικά στον Προϋπολογισµό κατά το
ποσό των 17.731,94 € (Προϋπολογισµός: 557.000,00 – Εισπράξεις:574.731,94 = 17.731,94 €).
Ενίσχυση του Κ.Α.Εξόδου: 70.05-6041.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές
εκτάκτων υπαλλήλων» µε το ποσό των 35.000,00 € (30.000,00 + 35.000,00=
65.000,00 €) & του Κ.Α.Εξόδου: 70.05-6054.0001 µε τίτλο: «Εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ» µε το ποσό των 2.600,00 € (16.000,00
+2.600,00= 18.600,00 €) µεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 37.600,00 €
από το αποθεµατικό 9111.0000.

8. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:10-6266.0002 µε τίτλο: «Συντήρηση,
τεχνική υποστήριξη & βελτίωση του Οικονοµικού Πληροφοριακού συστήµατος του
∆ήµου» µε το ποσό των 60.000,00 € µεταφέροντας το ποσό των 50.000,00 €
από τον Κ.Α.:10-6266.0001 µε τίτλο: «Συντήρηση τεχνική υποστήριξη και
βελτίωση των Πληροφοριακών Συστηµάτων» (60.000,00- 50.000,00 = 10.000,00
€) και 10.000,00 € από το αποθεµατικό (9111.0000).
9. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης εξόδου του Κ.Α.:10-6278.0001 µε τίτλο:
«Αµοιβή security για τη φύλαξη του Κοινοτικού ξενώνα Μητρόπολης» µε το ποσό
των 2.500,00 € (2.500,00 + 2.500,00= 5.000,00 €) µεταφέροντας αντίστοιχη
πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000).
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 130.853,34 €, ποσό µικρότερο του
5% των Τακτικών Εσόδων του Προϋπολογισµού έτους 2013.

B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με δεδοµένο ότι οι συναφθείσες συµβάσεις που αφορούν τα κάτωθι έργα έχουν
αποπληρωθεί στο σύνολό τους και δεν προκύπτει πρόσθετη οικονοική υποχρέωση του
∆ήµου και λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένες απαιτήσεις παρεµβάσεων στο ∆ήµο
Καρδίτσας, πραγµατοποιούνται οι παρακάτω αλλαγές στο Τεχνικό Πρόγραµµα του
∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2013:
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

•

Μειώνεται το υπόλοιπο διατιθέµενο ποσό των 4.100,00 € στην εγγεγραµµένη µε
Κ.Α. 30-7413.0019 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου:
Αµµοληψίες σε επιλεγµένες περιοχές του ∆ήµου Καρδίτσας» που προέρχεται από
ΣΑΤΑ ΠΟΕ. Το αρχικά εγγεγραµµένο ποσό ήταν 9.000,00 €, σε βάρος του οποίου
εξοφλήθηκε το ΧΕΠ 248/Α/2013 µε το ποσό των 4.900,00 € και αποπληρώθηκε
στο σύνολό της η σχετική συναφθείσα σύµβαση.

•

Μειώνεται το υπόλοιπο διατιθέµενο ποσό των 3.450,00 € στην εγγεγραµµένη µε
Κ.Α. 30-7413.0016 και τίτλο «Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη στις
διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και του Ετήσιου
Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου Καρδίτσας βάσει των απαιτήσεων του ν.
3852/2010» που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. Το αρχικά εγγεγραµµένο ποσό ήταν
18.450,00 €, σε βάρος του οποίου εξοφλήθηκε το ΧΕΠ 76 Β/2013 µε το ποσό των
15.000,00 € και αποπληρώθηκε στο σύνολό της η σχετική συναφθείσα σύµβαση.

•

Μειώνεται το υπόλοιπο διατιθέµενο ποσό των 1.105,16 € στο εγγεγραµµένο έργο
µε Κ.Α.:30-7323.0018 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις στο Τ.∆. Μητρόπολης». Το
αρχικά εγγεγραµµένο ποσό ήταν 15.598,48 €, σε βάρος του οποίου εξοφλήθηκε το
ΧΕΠ 352/
Α/2013 µε το ποσό των 14.493,32 € και αποπληρώθηκε στο σύνολό
της η σχετική συναφθείσα σύµβαση.

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ
Από τις παραπάνω µειώσεις προκύπτει ποσό 8.655,16 € το οποίο αναλύεται σε 7.550,00
€ (4.100,00€+3.450,00) από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. και σε 1.105,16 € από ΣΑΤΑ έτους 2013. Το
σύνολο των 8.655,16 € διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση του Τεχνικού
προγράµµατος ως ακολούθως:

•

•

•

•

Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7336.0028 και τίτλο «Εργασίες
συντηρήσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καστανιάς» µε το ποσό των 2.000,00
€ που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7413.0027 και τίτλο «Σύνταξη
τοπογραφικών αποτυπώσεων των οικοπέδων στα οποία πρόκειται να
κατασκευαστούν από το ΟΣΚ καινούργια νηπιαγωγεία» µε το ποσό των
2.500,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7413.0028 και τίτλο «Σύνταξη
πίνακα υλοτοµίας έτους 2013» µε το ποσό των 1.000,00 € που προέρχεται από
ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7326.0013 και τίτλο «Εργασίες
κατασκευής και τοποθέτησης ποδηλατοστασίων στη πόλη της Καρδίτσας» µε το
ποσό των 3.155,16 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το το ποσό των
2.050,00 € και από ΣΑΤΑ 2013 κατά το ποσό των 1.105,16 €.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
157/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

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

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

