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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µήνα Ιουνίου του έτους 2013 και
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (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. 282/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 5/6/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν
αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 282
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
17/5-6-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 14350/10-6-2013

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Έγκριση της 6ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και τροποποίηση του
τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2013
Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.13273/31-5-2013 έγγραφη
πρόσκληση της 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
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

17) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Ντελής Ιωάννης

2) Αναστασίου Απόστολος

18) Σούφλα Ουρανία

2) Σουφλάκος Βασίλειος

3) Αρβανιτάκου Σοφία

19) Τσιούκης Λάµπρος

4) Γούλας Σωτήριος

20) Χλαπάνας Ηλίας

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21) Βερίλλης ∆οµήνικος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

22) Γεννάδιος Ιωάννης

7) Καραγιάννης Νικόλαος

23) Καρκαλέτση Θεοδώρα

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

24) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

25) Παπαδηµητρίου Φώτιος

10) Κωτούλας Φίλιππος

26) Γιοβάνης Γεώργιος

11) Μαρκινός Αθανάσιος

27) Μακροστέργιος Αθανάσιος

12) Μουζιούρας Νικόλαος

28) Τσίπρας Εµµανουήλ

13) Μπατζιάκας Βασίλειος

29) Αρχοντής ∆ηµήτριος

14) Μπουραζάνης Αθανάσιος

30) Τσαντήλας Βασίλειος

15) Νασιάκου Αλεξάνδρα

31) Χάρµπας Θωµάς

16) Παπαγεωργίου Σταύρος
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 31), 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.

---------------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση της
6ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος του
∆ήµου Καρδίτσας έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ΄αριθµ. 228/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εισηγείται
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση την 6η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικ. έτους 2013
2. Τη σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίοιυ.
3. Την προτεινόµενη 6η αναµόρφωση του προϋπολογισµού
4. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων» και του
άρθρου 266 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5. Τις τοποθετήσεις, απόψεις, των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
πρακτικά της συνεδρίασης.
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της έγκρισης της 6ης
αναµόρφωσης του προϋπολογισµού ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Αγραφιώτου,
Αναστασίου,
Αρβανιτάκου,
Γούλας,
Ευαγγελακόπουλος,
Ζορµπάς,
Καραγιάννης,
Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης,
Νασιάκου,
Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Σούφλα, Τσιούκης, Χλαπάνας, Βερίλλης,
Γεννάδιος, Καρκαλέτση και Ντούρλιας. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Τσίπρας, Γιοβάνης και
Μακροστέργιος
ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, ενώ ΚΑΤΑ ψήφισαν οι Τσαντήλας και Χάρµπας. Οι
δηµοτικοί σύµβουλοι Παπαδηµητρίου και Αρχοντής δεν συµµετείχαν στην ψηφοφορία λόγω
απουσίας τους από τη συνεδρίαση.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την 6η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού
έτους 2013, ως εξής:

1. Αποδοχή ποσού 16.912,00 € και εγγραφή ανάλογης πίστωσης στον Κ.Α. εσόδου:
0615.0001 µε τίτλο: «ΚΑΠ για την υλοποίηση θεσµού εθελοντή Σχολ. Τροχονόµου κατά
το διάστηµα από Σεπτέµβριο έως ∆εκέµβριο 2012», βάσει της αρ.πρωτ. 13933/10-4-2013
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Αναγγελία πίστωσης 56058/11-04-2013), το
οποίο µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται στον Κ.Α. εξόδου: 00-6711.0003 µε τίτλο:
«Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για αποζηµίωση σχολικών τροχονόµων (25.000,00
έτους 2013 + 10.192,69 Χ.Υ.+ 16.912,00).
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2. Ενίσχυση του Κ.Α. εξόδου:80-8261.0005 µε τίτλο: «Επιστροφή ποσού στο Τ.Π. & ∆. ως
αχρεωστήτως εισπραχθέν» µε το ποσό των 10.325,00 € (100.000,00+ 10.325,00=
110.325,00 €, δόση 22.064,67€) µεταφέροντας ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό
9111.0000. Σύµφωνα µε το αριθµ. Πρωτ. 59937/29-5-2012 του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων το ποσό που πρέπει να επιστέψει ο ∆ήµο µας είναι 264.776,00 €
(22.064,67*12 δόσεις), ποσό το οποίο καταβλήθηκε στον πρώην ∆ήµο Καλλιφωνίου και
συνεπώς στον νυν ∆ήµο Καρδίτσας µε τα υπ’αριθµ. 799/21-8-2002 και 802/21-8-2002
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής του Γραφείου Παρακαταθηκών Καρδίτσας. Επιστράφηκε
από το ∆ήµο µας το ποσό των 154.452,69 (22.064,67 *7 δόσεις) κατά το οικονοµικό έτος
2012 και 88.258,68 (22.064,67*4) κατά το οικονοµικό έτος 2013, υπολείπεται ακόµη να
επιστραφεί µια τελευταία δόση, που δικαιολογεί την ενίσχυση του παραπάνω κωδικού µε
το ποσό αυτό.
3. Αποδοχή ποσού 1.966,64 € και εγγραφή ανάλογης πίστωσης στον Κ.Α. εσόδου:
0619.0004 µε τίτλο: «Έσοδο για την µεταφορά µαθητών κατά τη σχολική περίοδο 20112012 και έναντι της συνολικής δαπάνης κατά τη σχολική περίοδο 2012-2013», βάσει της
αρ.πρωτ. 18261/08-05-2013 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, το οποίο µέσω
αποθεµατικού µεταφέρεται στον Κ.Α. εξόδου: 15-6162.0001 µε τίτλο: «Μεταφορά
µαθητών Α/θµιας & B/θµιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013» (5.000,00+
1.966,64= 6.966,64).
4. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου µε το ποσό των 250,00 € (60,44*4µήνες=241,76) στον
Κ.Α.:4214.0006 µε τίτλο: «Παρακράτηση ποσού µισθοδοσίας υπαλλήλου προς εξόφληση
µηνιαίων δόσεων της, στο Τελωνείο Λάρισας», η οποία µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται
στον Κ.Α. εξόδου:80-8261.0006 µε τίτλο: «Απόδοση ποσού παρακράτησης µισθοδοσίας
υπαλλήλου προς εξόφληση των µηνιαίων δόσεών της στο Τελωνείο Λάρισας».
5. Μεταφορά ποσού 46.785,00 € από τον Κ.Α.:80-8115.0000 µε τίτλο: «∆ιάφορα έξοδα»
στο αποθεµατικό (9111.0000). Το παραστατικό 66769 Α/ 7-4-2009 µε δικαιούχο το
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και συνολικού ποσού 23.392,50 είναι περασµένο
δύο φορές εκ παραδροµής, προκαλώντας επιπλέον οφειλή 46.785,00, επίσης το
παραστατικό 66769/10-4-2009 µε αιτιολογία: «Εγγυήσεις για δάνεια ∆ΗΑΜΕΚ µήνα
Απρίλη 2009» και ποσού 23.392,50 εξοφλήθηκε στις 14/4/2009 µε το ΧΕΠ 329 Α/10-42009. Συνεπώς, διαγράφουµε από τον 80-8115.0000 το παραστατικό 66769 Α/ 7-4-2009
το οποίο είναι περασµένο δύο φορές µέσα στη χρήση 2013.
6. Εγγραφή νέων πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
- στον Κ.Α.:35-6041.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων
υπαλλήλων» της υπηρεσίας Πρασίνου, ποσό: 30.000,00 €
- στον Κ.Α.:35-6054.0002 µε αιτιολογία: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού» της υπηρεσίας Πρασίνου, ποσό: 10.000,00 €
µεταφέροντας συνολική πίστωση 40.000,00 € από το αποθεµατικό
9111.0000.
7. Αποδοχή ποσού 46.500,00 €, το οποίο µε την προµήθεια υπέρ Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων διαµορφώνεται στο ποσό των 46.430,25 € και εγγραφή ανάλογης πίστωσης
στον Κ.Α. εσόδου: 1213.0002 µε τίτλο: «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2013 (ΣΑΕ
055) », βάσει της αρ.πρωτ. 11833/11-4-2013 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Αναγγελία πίστωσης 58310/17-04-2013), το οποίο µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται
στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
- ποσό 14.000,00 € στον Κ.Α.:35-7135.0001 µε τίτλο: «Προµήθεια
µηχανολογικού εξοπλισµού για την αντιµετώπιση φαινοµένων πυροπροστασίας».
- Ποσό 3.500,00 € στον Κ.Α.:35-6262.0007 µε τίτλο: «Κοπή δέντρων στη ∆.Ε.
Καλλιφωνίου».
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Ποσό 4.500,00 € στον Κ.Α.:35-6262.0008 µε τίτλο: «Κοπή δέντρων στη ∆.Ε.
Ιτάµου».
- Ποσό 3.500,00 € στον Κ.Α.:35-6262.0009 µε τίτλο: «Κοπή δέντρων στη ∆.Ε.
Μητρόπολης».
- Ποσό 7.430,25 € στον Κ.Α.:35-6262.0010 µε τίτλο: «Εργασίες καθαρισµού
δασικών δρόµων ∆.Ε. Καλλιφωνίου».
- Ποσό 13.500,00 € στον Κ.Α.:35-6262.0011 µε τίτλο: «Εργασίες καθαρισµού
δασικών δρόµων ∆.Ε. Ιτάµου».
- Ποσό 69,75 € στον Κ.Α.:00-6525.0003 µε τίτλο: «Αµοιβές και προµήθειες Τ.Π.
& ∆ανείων»
8. Εγγραφή νέων πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
- Στον 30-6261.0001 µε τίτλο: «Εργασίες συντηρήσεως κτιρίου κοιµητηρίου
Καρδίτσας» µε το ποσό των 2.055,90 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Στον 35-7131.0002 µε τίτλο: «Προµήθεια καλλιεργητή (φρέζας)» µε το ποσό των
5.000,00€ από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
µεταφέροντας συνολική πίστωση 7.055,90 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ µέσω
αποθεµατικού από τον Κ.Α.:30-7323.0038 µε τίτλο:
«Ασφαλτοστρώσεις ∆.∆.- Β’ Φάση ∆ήµου Κάµπου», έργο το οποίο
εξοφλήθηκε µε το ΧΕΠ 410/21-3-2012 µε αιτιολογία: «Εξόφληση του
4ου λογαριασµού µε δικαιούχο τον Χανή Βάϊο .
9. Εγγραφή νέων πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
- στον Κ.Α.:30-7413.0029 µε τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου Καρδίτσας Υποέργο Ι: Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.
Καλλιφωνίου» (Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013) µε το ποσό
των 14.000,00 €.
- στον Κ.Α.:30-7413.0030 µε τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου Καρδίτσας Υποέργο ΙΙ: Εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής µελέτης τοπίου για τη
διαµόρφωση της οδού Χαρίτου του ∆ήµου Καρδίτσας» (Ε.Π. Τεχνική
Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013) µε το ποσό των 4.500,00 €.
- στον Κ.Α.:30-7413.0031 µε τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου Καρδίτσας Υποέργο ΙΙΙ: Εκπόνηση µελέτης αναβάθµισης ποιότητας πόσιµου νερού ∆.Ε.
∆ήµου Καρδίτσας» (Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013) µε το
ποσό των 4.500,00 €.
- στον Κ.Α.:30-7413.0032 µε τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου Καρδίτσας Υποέργο ΙV: Εκπόνηση αρχιτεκτονικής µελέτης κτιριακών έργων για την
αναβάθµιση του 1ου Λυκείου Καρδίτσας σε ∆ηµαρχείο» (Ε.Π. Τεχνική
Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013) µε το ποσό των 9.400,00 €.
- στον Κ.Α.:30-7413.0033 µε τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου Καρδίτσας Υποέργο V: Εκπόνηση µελέτης δικτύωσης και ΤΠΕ για τη λειτουργία και
αξιοποίηση του κτιρίου του 1ου Λυκείου Καρδίτσας σε ∆ηµαρχείο» (Ε.Π.
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013) µε το ποσό των 4.500,00 €.
- στον Κ.Α.:30-7413.0034 µε τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου Καρδίτσας Υποέργο VΙ: Εκπόνηση µελέτης ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων και
εγκαταστάσεων στο ∆ήµο Καρδίτσας»(Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
2007-2013) µε το ποσό των 13.100,00 €.
µεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 50.000,00 € µέσω
αποθεµατικού από το Κ.Α.:30-7413.0026 µε τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια
του ∆ήµου Καρδίτσας (Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 20072013)». Ο αντίστοιχος κωδικός εσόδου είναι ο Κ.Α.:1319.0020 µε
-
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τίτλο: «Έσοδο για την υλοποίηση τεχνικής βοήθειας του ∆ήµου
Καρδίτσας (Ε.Π. τεχνική υποστήριξη εφαρµογής 2007- 2013).
10.
Εγγραφή νέων πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
- στον Κ.Α.:30-7311.0010 µε τίτλο: «Εξοικονόµηση Ενέργειας Καρδίτσας –
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενεργειακή αναβάθµιση δηµοτικών κτιρίων-Η/Μ» µε το ποσό των
138.285,00 €, που προέρχεται κατά 96.800,00 € από πιστώσεις του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 και κατά 41.485,00 € από ΣΑΤΑ 2013.
- στον Κ.Α.:30-7325.0007 µε τίτλο: «Εξοικονόµηση Ενέργειας Καρδίτσας –
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εγκατάσταση διαχείρισης δηµοτικού φωτισµού» µε το ποσό των
30.000,00 € που προέρχεται κατά 21.000,00 € από πιστώσεις του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 και κατά 9.000,00 € από ΣΑΤΑ 2013.
- στον Κ.Α.:30-7425.0003 µε τίτλο: «Εξοικονόµηση Ενέργειας Καρδίτσας –
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση δηµοτικών
υπαλλήλων- ∆ράσεις αλλαγής της ενεργειακής συµπεριφοράς και
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας» µε το ποσό των 15.000,00 € που
προέρχεται κατά 10.500,00 € από πιστώσεις του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα
2007-2013 και κατά 4.500,00 € από ΣΑΤΑ 2013.
- στον Κ.Α.:30-7413.0035 µε τίτλο: «Εξοικονόµηση Ενέργειας Καρδίτσας –
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου» µε το ποσό των
30.000,00 € που προέρχεται κατά 21.000,00 € από πιστώσεις του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 και κατά 9.000,00 € από ΣΑΤΑ 2013.
- στον Κ.Α.:30-7425.0004 µε τίτλο: «Εξοικονόµηση Ενέργειας Καρδίτσας –
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ∆ιενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων –Έκδοση ΠΕΑ για κάθε
κτίριο» µε το ποσό των 1.000,00 € που προέρχεται κατά 700,00 € από πιστώσεις
του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 και κατά 300,00 € από ΣΑΤΑ 2013.
µεταφέροντας µέσω αποθεµατικού συνολική πίστωση 214.285,00 €,
που προέρχεται κατά 150.000,00 € από πιστώσεις του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 και κατά 64.285,00 € από ΣΑΤΑ
2013 από τον Κ.Α.:30-7331.0008 µε τίτλο: «Πρ/µα
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ∆ήµου Καρδίτσας».
11.
Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:30-7332.0002 µε αιτιολογία:
«Συντήρηση γηπέδων στο Αθλητικό Πάρκο Καρδίτσας» µεταφέροντας πίστωση ποσού
19.454,60 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:30-7326.0012 µε
αιτιολογία: «Αντικατάσταση λέβητα Κολυµβητηρίου» (ΣΑΤΑ ΠΟΕ). Το ποσό που
ψηφίστηκε µε την Απόφαση Οικονοµικής Επιστροπής 183/2013 για την εκτέλεση του
έργου: «Αντικατάσταση λέβητα Κολυµβητηρίου» (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) µε αυτεπιστασία είναι
25.545,40€, συνεπώς το ποσό των 19.454,60 € (Πίστωση Προϋπολογισµού: 45.000,00 € 25.545,40 € ποσό της 183/2013 Α.Ο.Ε.) θα παραµείνει αδιάθετο.
12.
Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α.:00-6451.0001 εξόδων µε αιτιολογία:
«Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα» µε το ποσό των 3.375,65
€ (10.000,00 + 3.375,65 = 13.375,65 €) µεταφέροντας ανάλογη πίστωση από το
αποθεµατικό (9111.0000).
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 116.937,69 €, ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών
Εσόδων του Προϋπολογισµού έτους 2013.

Β. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013, ως
εξής:
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Μετά και την οριστικοποίηση των σχετικών εγκρίσεων αναφορικά µε την υλοποίηση του έργου
«Εξοικονόµηση Ενέργειας Καρδίτσας» µε κωδικό MIS 373747 και συνολικό προϋπολογισµό 700.000,00
€, ενταγµένου στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 (ΕΣΠΑ), βάσει της
ΦΒ1/Ε5.5/9501/462/27.04.2012 απόφασης ένταξης της πράξης, µε χρηµατοδότηση κατά 70% από
πόρους του εν λόγω προγράµµατος (ΣΑΕ 0618) και κατά 30% από πόρους του ∆ήµου Καρδίτσας,
προτείνεται η αποµείωση του Κ.Α. 30-7331.0008 µε τίτλο «Πρ/µα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ∆ήµου Καρδίτσας»
κατά το ποσό των 214.285,00 € και ο επιµερισµός του ποσού µε εγγραφή πέντε (5) νέων έργων που
αντιστοιχούν στα ισάριθµα υποέργα της εγκεκριµένης πράξης.
Οµοίως, γίνεται αποµείωση ποσού 50.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7413.0026 και τίτλο «Τεχνική
Βοήθεια του ∆ήµου Καρδίτσας» ενταγµένου στο Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013 και
το ως άνω ποσό εξειδικεύεται σε έξι επιµέρους νέα έργα.
Επίσης, µε δεδοµένες τις ανάγκες του ∆ήµου Καρδίτσας αλλά και τη δυνατότητα διάθεσης των
αντίστοιχων πιστώσεων από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. , αποµειώνονται κωδικοί έργων µε χρηµατοδότηση από
Σ.Α.Τ.Α. Π.Ο.Ε. και το προκύπτον ποσό διατίθεται εξ’ ολοκλήρου για τη χρηµατοδότηση νέων έργων
που περιγράφονται στη συνέχεια.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Μείωση κωδικού
Το εγγεγραµµένο έργο µε Κ.Α. 30-7331.0008 και τίτλο «Πρ/µα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ∆ήµου Καρδίτσας»
µειώνεται κατά το ποσό των 214.285,00 € που προέρχεται κατά 150.000,00 € από το πρόγραµµα
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 και κατά
64.285,00 € από ΣΑΤΑ 2013. Το νέο υπόλοιπο ποσό ανέρχεται σε 0,00 €.
Εγγραφές νέων κωδικών σε αντιστοίχιση
Το αποµειούµενο ποσό των 214.285,00 € από το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τη χρηµατοδότηση
του έργου «Εξοικονόµηση Ενέργειας Καρδίτσας», εξειδικεύεται για τη χρηµατοδότηση των επιµέρους
δράσεων του ως άνω έργου και εγγράφονται 5 νέα έργα ως ακολούθως:
1. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7311.0010 και τίτλο «Εξοικονόµηση Ενέργειας
Καρδίτσας – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενεργειακή αναβάθµιση δηµοτικών κτιρίων-Η/Μ» µε το ποσό
των 138.285,00 € που προέρχεται κατά 96.800,00 € από πιστώσεις του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα
2007-2013 και κατά 41.485,00 € από ΣΑΤΑ 2013. Ο συνολικός προϋπολογισµός του εν λόγω
έργου ανέρχεται σε 392.371,59 €, το δε υπόλοιπο ποσό πέραν των 138.285,00 € για το 2013, θα
αποπληρωθούν στο έτος 2014 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης του έργου.
2. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7325.0007 και τίτλο «Εξοικονόµηση Ενέργειας
Καρδίτσας – ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εγκατάσταση διαχείρισης δηµοτικού φωτισµού» µε το ποσό των
30.000,00 € που προέρχεται κατά 21.000,00 € από πιστώσεις του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 20072013 και κατά 9.000,00 € από ΣΑΤΑ 2013. Ο συνολικός προϋπολογισµός του εν λόγω έργου
ανέρχεται σε 202.628,41 €, το δε υπόλοιπο ποσό πέραν των 30.000,00 € για το 2013, θα
αποπληρωθεί στο έτος 2014 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης του έργου.
3. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7425.0003 και τίτλο «Εξοικονόµηση Ενέργειας
Καρδίτσας – ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση δηµοτικών
υπαλλήλων- ∆ράσεις αλλαγής της ενεργειακής συµπεριφοράς και ευαισθητοποίησης της
τοπικής κοινωνίας» µε το ποσό των 15.000,00 € που προέρχεται κατά 10.500,00 € από πιστώσεις
του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 και κατά 4.500,00 € από ΣΑΤΑ 2013. Ο συνολικός
προϋπολογισµός του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 35.000,00 €, το δε υπόλοιπο ποσό πέραν των
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15.000,00 € για το 2013, θα αποπληρωθεί στα έτη 2014,2015 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης του έργου.
4. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7413.0027 και τίτλο «Εξοικονόµηση Ενέργειας
Καρδίτσας – ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου» µε το ποσό των
30.000,00 € που προέρχεται κατά 21.000,00 € από πιστώσεις του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 20072013 και κατά 9.000,00 € από ΣΑΤΑ 2013. Ο συνολικός προϋπολογισµός του εν λόγω έργου
ανέρχεται σε 68.000 €, το δε υπόλοιπο ποσό πέραν των 30.000,00 € για το 2013, θα αποπληρωθεί
στα έτη 2014,2015 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης του έργου.
5. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7425.0004 και τίτλο «Εξοικονόµηση Ενέργειας
Καρδίτσας – ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ∆ιενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων –Έκδοση ΠΕΑ για κάθε
κτίριο» µε το ποσό των 1.000,00 € που προέρχεται κατά 700,00 € από πιστώσεις του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 και κατά 300,00 € από ΣΑΤΑ 2013. Ο συνολικός προϋπολογισµός
του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 2.000 €, το δε υπόλοιπο ποσό πέραν των 1.000,00 € για το 2013,
θα αποπληρωθεί στα έτη 2014,2015 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης του
έργου.
Μείωση κωδικού
Το εγγεγραµµένο έργο µε Κ.Α. 30-7413.0026 και τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου Καρδίτσας
(Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013)» µειώνεται κατά το ποσό των 50.000,00 € που
προέρχεται από πόρους του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013. Το νέο υπόλοιπο ποσό
ανέρχεται σε 0,00 €.
Εγγραφές νέων κωδικών σε αντιστοίχιση
Το αποµειούµενο ποσό των 50.000,00 € από το Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013 για τη
χρηµατοδότηση του έργου «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου Καρδίτσας (Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής 2007-2013)» εξειδικεύεται για τη χρηµατοδότηση των επιµέρους δράσεων του ως άνω έργου
και εγγράφονται 5 νέα έργα ως ακολούθως:
1. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:30-7413.0029 και τίτλο «Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου
Καρδίτσας - Υποέργο Ι: Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.
Καλλιφωνίου» (Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013) µε το ποσό των 14.000,00 €
που προέρχεται από πόρους του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013.
2. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:30-7413.0030 και τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του
∆ήµου Καρδίτσας - Υποέργο ΙΙ: Εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής µελέτης τοπίου για τη
διαµόρφωση της οδού Χαρίτου του ∆ήµου Καρδίτσας» (Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
2007-2013) µε το ποσό των 4.500,00 € που προέρχεται από πόρους του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής 2007-2013.
3. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:30-7413.0031 και τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου
Καρδίτσας - Υποέργο ΙΙΙ: Εκπόνηση µελέτης αναβάθµισης ποιότητας πόσιµου νερού ∆.Ε.
∆ήµου Καρδίτσας» (Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013) µε το ποσό των 4.500,00
€ που προέρχεται από πόρους του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013.
4. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7413.0032 µε τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου
Καρδίτσας - Υποέργο ΙV: Εκπόνηση αρχιτεκτονικής µελέτης κτιριακών έργων για την
αναβάθµιση του 1ου Λυκείου Καρδίτσας σε ∆ηµαρχείο» (Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
2007-2013) µε το ποσό των 9.400,00 € που προέρχεται από πόρους του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής 2007-2013.
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5. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:30-7413.0033 µε τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου
Καρδίτσας - Υποέργο V: Εκπόνηση µελέτης δικτύωσης και ΤΠΕ για τη λειτουργία και
αξιοποίηση του κτιρίου του 1ου Λυκείου Καρδίτσας σε ∆ηµαρχείο» (Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής 2007-2013) µε το ποσό των 4.500,00 € που προέρχεται από πόρους του Ε.Π.
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013.
6. Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:30-7413.0034 και τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του ∆ήµου
Καρδίτσας - Υποέργο VΙ: Εκπόνηση µελέτης ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων και
εγκαταστάσεων στο ∆ήµο Καρδίτσας»(Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013) µε το
ποσό των 13.100,00 € που προέρχεται από πόρους του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
2007-2013.
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΑΠΟ Σ.Α.Τ.Α. Π.Ο.Ε.
•

Μειώνεται ο κωδικός έργου µε Κ.Α.:30-7323.0038 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις ∆.∆.- Β’
Φάση ∆ήµου Κάµπου» κατά το ποσό των 7.055,90 € που προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α. Π.Ο.Ε. λόγω
πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεων του ∆ήµου Καρδίτσας έναντι του αναδόχου. Το παραπάνω
ποσό εποµένως παραµένει αδιάθετο και για το λόγο αυτό αφαιρείται από τον Κ.Α. 30-7323.0038.

•

Μειώνεται ο κωδικός έργου µε Κ.Α.: 30-7326.0012 και τίτλο «Αντικατάσταση λέβητα
Κολυµβητηρίου» κατά το ποσό των 19.454,60 € που προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α. Π.Ο.Ε.. Το ως
άνω αποµειούµενο ποσό παραµένει αδιάθετο γιατί στον παραπάνω κωδικό είχαν εγγραφεί
45.000,00 € ενώ για την αποπληρωµή της εκτέλεσης του έργου απαιτείται ποσό 25.545,40 €.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΑΠΟ Σ.Α.Τ.Α. Π.Ο.Ε.
Από τις παραπάνω δυο αποµειώσεις κωδικών προκύπτει συνολικό προς διάθεση ποσό ύψους 26.510,50
€, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση έργων ως ακολούθως:
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7322.0002 και τίτλο «Συντήρηση γηπέδων
13.
στο Αθλητικό Πάρκο Καρδίτσας» µε το ποσό των 19.454,60 € που προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α.
Π.Ο.Ε.
14.
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-6261.0001 και τίτλο «Εργασίες συντηρήσεως
κτιρίου κοιµητηρίου Καρδίτσας» µε το ποσό των 2.055,90 € που προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α.
Π.Ο.Ε.
15.
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 35-7131.0002 και
τίτλο «Προµήθεια
καλλιεργητή (φρέζας)» µε το ποσό των 5.000,00€ που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.

Μειοψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Τσαντήλας και Χάρµπας (καταψήφισαν),Τσίπρας,
Γιοβάνης και Μακροστέργιος (ψήφισαν λευκό).
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Παπαδηµητρίου και Αρχοντής δεν συµµετείχαν στην ψηφοφορία
λόγω απουσίας τους από τη συνεδρίαση.
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 282/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

