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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 21η του µήνα Οκτωβρίου 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. 502/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 17/10/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 502
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
23/17-10-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 28625/21-10-2013

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Έγκριση της 10ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας
οικονοµικού έτους 2013
Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και
ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.27495/11-10-2013 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

14) Παπαγεωργίου Σταύρος

1) Αναστασίου Απόστολος

2) Αρβανιτάκου Σοφία

15) Σούφλα Ουρανία

2) Μαρκινός Αθανάσιος

3) Γούλας Σωτήριος

16) Τσιούκης Λάµπρος

3) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

17) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Χλαπάνας Ηλίας

5) Ζορµπάς Ιωάννης

18) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

5) Βερίλλης ∆οµήνικος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

19) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Καρκαλέτση Θεοδώρα

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

20) Τσίπρας Εµµανουήλ

7) Ντελής Ιωάννης

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

21) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Κωτούλας Φίλιππος

22) Μακροστέργιος Αθανάσιος

10) Μουζιούρας Νικόλαος

23) Παπαδηµητρίου Φώτιος

11) Μπατζιάκας Βασίλειος

24) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος

25) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα

26) Χάρµπας Θωµάς

Αν και κλήθηκαν νόµιµα
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 26), 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
10ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. έτους 2013 και τροποποίηση
τεχνικού προγράµµατος και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ΄ αριθµ. 436/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εισηγείται
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση την 10η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικ. έτους 2013
2. Τη σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίοιυ.
3. Την προτεινόµενη 10η 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 και απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε οµόφωνα

Α. Εγκρίνει τη 10η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού
έτους 2013, ως εξής:
10η Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2013
1. Αποδοχή ποσού 200.408,97 € & ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδου:0614.0000 µε
τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας
και β/θµιας εκπαίδευσης» (557.000,00 +17.731,94 +200.408,97 =
775.140,91 €) & µεταφορά του µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α. Εξόδου: 006711.0001 µε τίτλο: «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές
δαπάνες σχολείων (& κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσµού του Σχολικού
τροχονόµου)» (557.000,00 + 17.731,94 +200.408,97= 775.140,91 €). Βάσει
της αρ. πρωτ. 34466/30-08-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ο
∆ήµος µας έλαβε το ποσό των 200.408,97 € (Αναγγελία πίστωσης: 109563/49-2013) για λειτουργικές ανάγκες σχολείων και κάλυψη της δαπάνης
υλοποίησης του θεσµού του Σχολικού Τροχονόµου.
2. Εγγραφή νέων πιστώσεων εξόδων στους παρακάτω κωδικούς:
- στον Κ.Α.:30-7135.0007 µε αιτιολογία: «Προµήθεια ελαστοτάπητα
για τα γήπεδα τένις του Αθλητικού πάρκου Καρδίτσας» ποσό
15.000,00 € (ΣΑΤΑ ΠΟΕ).
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στον Κ.Α.:30-7413.0036 µε αιτιολογία: «∆ασοτεχνική µελέτη για την
αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στη Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου»
ποσό 4.454,60 € (ΣΑΤΑ ΠΟΕ).
µεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 19.454,60 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ
µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:30-7332.0002 µε αιτιολογία:
«Συντήρηση γηπέδων στο Αθλητικό πάρκο Καρδίτσας» (ΣΑΤΑ ΠΟΕ). Το
παραπάνω έργο του κωδικού Κ.Α.:30-7332.0002 καταργείται, γιατί δεν
µπορεί να δηµοπρατηθεί.
Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1319.0026 µε τίτλο: «Έσοδο από
το Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 για την
εκτέλεση του έργου: «Παρεµβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην
πόλη της Καρδίτσας» µε κωδικό MIS 453145 µε το ποσό των 1.285.000,00 €
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α. Εξόδου :307323.0004 µε τίτλο: «Παρεµβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην
πόλη της Καρδίτσας» από το Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ
2007-2013, βάσει της Απόφασης Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ.
πρωτ. 1520/16-09-2013.
Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.: 25-6721.0001 µε τίτλο: «Εισφορά
υπέρ συνδέσµου Ύδρευσης Καταφυγίου – Λαµπερού» µε το ποσό των
10.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τους
παρακάτω κωδικούς:
- ποσό 6.000,00 € από τον Κ.Α.:25-6262.0006 µε αιτιολογία:
«Καταστροφή φραγµάτων στο αρδευτικό δίκτυο» (6.000,006.000,00= 0,00 €).
- ποσό 4.000,00 € από τον Κ.Α.:25-6264.0001 µε αιτιολογία:
«Συντήρηση & επισκευή γεφυροπλάστιγγας» (4.000,00-4.000,00=
0,00 €).
Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδου:00-6526.0001 µε τίτλο: «Χρεωλύσια Τα.Π.& ∆.»
µε το ποσό των 36.000,00 € (400.000,00 +36.000,00= 436.000,00 €)
µεταφέροντας συνολική πίστωση µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω
κωδικούς:
- ποσό 7.000,00 € από τον Κ.Α.:50-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές
αποδοχές µονίµων υπαλλήλων της Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»
(250.000,00-31.180,99-7.000,00=211.819,01 €).
- ποσό 5.500,00 € από τον Κ.Α.:50-6051.0001 µε τίτλο: «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου υπέρ ΤΥ∆ΚΥ»
(35.000,00-5.500,00=29.500,00 €).
- ποσό 2.000,00 € από τον Κ.Α.:50-6051.0002 µε τίτλο: «Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου υπέρ ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ)»
(7.000,00-2.000,00= 5.000,00 €).
- Ποσό 16.000,00 € από τον Κ.Α.: 00-6031.0001 µε τίτλο: «Αποδοχές
Ειδικών
Συνεργατών
και
Ιδιαιτέρου
Γραµµατέα»
(80.000,0016.000,00=64.000,00 €).
- Ποσό 1.000,00 € από τον Κ.Α.: 00-6053.0001 µε τίτλο: «Εργοδοτική
εισφορά υπέρ ΙΚΑ» (18.000,00-1.000,00=17.000,00 €).
- Ποσό 1.000,00 € από τον Κ.Α.: 00-6053.0002 µε τίτλο: «Εργοδοτική
εισφορά υπέρ ΤΣΠΕΑΘ» (3.000,00 – 1.000,00=2.000,00 €).
- Ποσό 3.500,00 € από τον Κ.Α.: 00-6053.0005 µε τίτλο: «Υγειονοµική
περίθαλψη εργοδοτική» (6.500,00-3.500,00=3.000,00 €).
Ενίσχυση της πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1319.0005 µε τίτλο: «Έσοδο από
το Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 για την
εκτέλεση του έργου: «Μελέτη Γ.Π.Σ. διευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας» µε το
-

3.

4.

5.

6.
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ποσό των 100.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω
αποθεµατικού στον Κ.Α. Εξόδου :30-7413.0013 µε τίτλο: «Μελέτη Γενικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου διευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας (Ε.Π. Θεσσαλία - Στ.
Ελλάδα Ήπειρος 2007-2013).
7. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:30-7311.0001 µε τίτλο:
«Κατασκευή δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά
κτίρια του ∆ήµου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2013 Σχολείων για επισκευές &
συντηρήσεις σχολικών κτιρίων)» µεταφέροντας συνολική πίστωση 144.800,00
€ µέσω αποθεµατικού ποσό 144.799,99 € από τον Κ.Α.: Εξόδου:00-6711.0002
& 0,01€ από το αποθεµατικό (9111.0000), ποσό το οποίο εκ παραδροµής δεν
υπολογίστηκε στον Κ.Α.:00-6711.0002. Βάσει της Απόφασης της ∆ηµοτικής
Επιτροπής παιδείας 12/2013, η ∆ηµοτική Επιτροπή παιδεία αποφάσισε την µη
αποδοχή του παραπάνω ποσού από τις Σχολικές Επιτροπές του
∆ήµου,
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο διαγωνισµός από το ∆ήµο για την
εγκατάσταση φυσικού αερίου σε σχολικές µονάδες, όπως περιγράφεται στη
µελέτη που έχει συντάξη η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας.
8. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:00-6821.0002 µε τίτλο:
«Πρόστιµα τροχαίας» µε το ποσό των 12.850,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη
πίστωση µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:00-6821.0001 µε τίτλο:
«Φορολογικά
πρόστιµα
και
προσαυξήσεις
χρήσης»
(25.000,0012.850,00=12.150,00 €).
9. Ενίσχυση των παρακάτω κωδικών:
- τον
Κ.Α.:30-6021.0001
µε
τίτλο:
«Τακτικές
αποδοχές
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 5.400,00 €.
- τον Κ.Α.:30-6052.0001 µε τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ» µε το ποσό των 1.720,00 €.
µεταφέροντας συνολική πίστωση 7.120,00 € από το αποθεµατικό
(Κ.Α.: 9111.0000).
10. Αποδοχή ποσού και εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:1214.0007 µε
το ποσό των 5.000,00 € µε τίτλο: «Έσοδο για την κάλυψη δαπάνης
εκµίσθωσης µηχανηµάτων και προµήθειας αγαθών για την αντιµετώπιση
έκτακτων καιρικών φαινοµένων που έπληξαν το ∆ήµο στις 31/12/2012» (βάσει
της αριθµ. Πρωτ. 32666/9-8-2013 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών)
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού στον κωδικό Κ.Α.:306233.0002 µε τίτλο: «Μισθώσεις µηχανηµάτων για την αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)». Οι δικαιούχοι που προσέφεραν τις υπηρεσίες
τους
στην
αποκατάσταση
συνθηκών
διαβίωσης
από
την
πληµµύρα στις 31/12/2012 στον οικισµό «Μαύρικα» εξοφλήθηκαν από ΣΑΤΑ
ΠΟΕ (11.677,95 €) & από Τακτικά Έσοδα (300,00 €) του ∆ήµου και η
εξόφλησή τους απαίτησε ποσό µεγαλύτερο των 5.000,0€. (Συγκεκριµένα: ΧΕΠ
132Β, 517Α , 519Α ,521 Α/13-5-2013, 1348 Α/1-10-2013 µε δικαιούχους
αντίστοιχα: Κόφφας Αναστάσιος, Παπαγεωργίου Απόστολος, Κωτούλας
Βασίλειος, Βλαχάκης Χαράλαµπος, και συνολικού ποσού: 11.677,95 € από
ΣΑΤΑ ΠΟΕ & 300,00 € από Τακτικά έσοδα στην Καραγκούνη Χρυσούλα στον
Κ.Α.:10-6682.0000).
11. Εγγραφή νέων πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
- στον Κ.Α.:30-7135.0008 µε τίτλο: «Προµήθεια και εγκατάσταση κάγκελων
στο ∆ηµοτικό Στάδιο Καρδίτσας» (ΣΑΤΑ 2013) µε το ποσό των 15.000,00 €
- στον Κ.Α.: 30-7336.0029 µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση χώρων στην Τ.Κ.
Μυρίνης» µε το ποσό των 4.000,00 € µεταφέροντας συνολική πίστωση
(19.000,00 €) & χρηµατοδότηση µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:30-
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7336.0026 µε τίτλο: «Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στην
πόλη της Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2013)» (170.000,00-19.000,00=151.000,00 €).
12. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1319.0027 µε τίτλο: «Έσοδο από
το Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 για την
εκτέλεση δυο εκδηλώσεων ενηµέρωσης και ενεργειών ευαισθητοποίησης
κοινού & ωφελουµένων ( 1η ηµερίδα: Ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης
ωφελουµένων στο ∆ήµο Καρδίτσας και 2η ηµερίδα: ευαισθητοποίησης και
διάδοσης) µε το ποσό των 1.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω
αποθεµατικού στον Κ.Α. Εξόδου:00-6442.0001 µε τίτλο: «∆ιοργάνωση
συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων» από το Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013, βάσει της Απόφασης Ένταξης του Υπουργού
Εσωτερικών µε αρ. πρωτ. 794/20-02-2013, δράση 5Α.
13.Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδου:00-6718.0003 µε τίτλο: «Χορήγηση
ετήσιας εισφοράς στο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας» µε το ποσό των
40.000,00 € (120.000,00 + 40.000,00 = 160.000,00 €) µεταφέροντας
αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς:
- ποσό 10.000,00 € από τον Κ.Α.:00-6715.0001 µε τίτλο: «Επιχορήγηση
στο
∆ΟΠΑΚ
(Νέο
ΝΠ∆∆
Καρδίτσας)
(1.050.000,00-10.000,00=
1.040.000,00 €).
- ποσό 30.000,00 € από τον Κ.Α.:00-6718.0006 µε τίτλο: «Χορήγηση
ετήσιας
εισφοράς
στα
Εργαστήρια
Τέχνης»
(110.000,0030.000,00=80.000,00 €).
14.Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδου: 80-8115.0000 µε τίτλο: «∆ιάφορα έξοδα» µε το
ποσό των 789,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό
(Κ.Α.:9111.0000). Η Αναµόρφωση αυτή γίνεται προκειµένου να περαστεί το
τιµολόγιο 911/25-6-2010 του Ευθυµίου Γεώργιου (ΕΥΘΥΜΙΟΥ TRAVEL), το
οποίο δεν περάστηκε στο οικονοµικό σύστηµα του ∆ήµου εκ παραδροµής.
15.Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδου:25-6721.0000 µε τίτλο: «Εισφορά υπέρ
Συνδέσµου Ύδρευσης Καρδίτσας Σοφάδων & πέριξ Κοινοτήτων» µε το ποσό
των 53.430,00 € (120.000,00+53.430,00= 173.430,00 €) προκειµένου να
συµπληρωθεί το ποσό που απαιτείται για την εξόφληση του Συνδέσµου
σύµφωνα µε το αριθµ. Πρωτ. 153/18-4-2013 του Συνδέσµου Ύδρευσης του
∆ήµου Καρδίτσας και των Λοιπών ∆ήµων, µεταφέροντας την πίστωση αυτή
µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς:
- ποσό 8.500,00 € από τον Κ.Α.:25-6041.0000 µε τίτλο: «Τακτικές
αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» της υπηρεσίας Ύδρευσης, Άρδευσης,
Αποχέτευσης (50.000,00-8.500,00= 41.500,00 €).
- Ποσό 5.000,00 € από τον Κ.Α.:25-6054.0000 µε τίτλο: «Εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού» της υπηρεσίας Ύδρευσης, Άρδευσης,
Αποχέτευσης (16.000,00-5.000,00=11.000,00 €).
- Ποσό 5.000,00 € από τον Κ.Α.:25-6633.0000 µε τίτλο: «Προµήθεια
χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π.)» της υπηρεσίας Ύδρευσης,
Άρδευσης, Αποχέτευσης (10.000,00-5.000,00= 5.000,00 €).
- Ποσό 5.000,00 € από τον Κ.Α.: 25-6634.0000 µε τίτλο: «Προµήθεια
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» της υπηρεσίας Ύδρευσης, Άρδευσης,
Αποχέτευσης (5.000,00-5.000,00=0,00 €).
- Ποσό 3.000,00 € από τον Κ.Α.: 25-6672.0004 µε τίτλο: «Προµήθεια
υλικών για γεφυροπλάστιγγα» της υπηρεσίας Ύδρευσης, Άρδευσης,
Αποχέτευσης (3.000,00-3.000,00= 0,00 €).
- Ποσό 3.930,00 € από τον Κ.Α.: 25-6672.0001 µε τίτλο: «Προµήθεια
ηλεκτροµοτέρ & αντλιών» της υπηρεσίας Ύδρευσης, Άρδευσης,
Αποχέτευσης (12.000,00-3.930,00= 8.070,00 €).
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Ποσό 3.000,00 € από τον Κ.Α.: 25-6262.0008 µε τίτλο: «Εργασίες
συντήρησης αντλιτικών υδρευτικών & αρδευτικών συγκροτηµάτων ∆.Ε.
Καρδίτσας» της υπηρεσίας Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης (15.000,003.000,00=12.000,00 €).
Ποσό 3.000,00 € από τον Κ.Α.: 25-6262.0009 µε τίτλο: «Εργασίες
συντήρησης αντλτικών υδρευτικών & αρδευτικών συγκροτηµάτων ∆.Ε.
Ιτάµου» της υπηρεσίας Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης (15.000,003.000,00= 12.000,00 €).
Ποσό 3.000,00 € από τον Κ.Α.: 25-6262.0010 µε τίτλο: «Εργασίες
συντήρησης αντλιτικών υδρευτικών & αρδευτικών συγκροτηµάτων ∆.Ε.
Καλλιφωνίου» της υπηρεσίας Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης
(15.000,00-3.000,00=12.000,00 €).
Ποσό 1.000,00 € από τον Κ.Α.: 25-6262.0012 µε τίτλο: «Εργασίες
συντήρησης αντλιτικών υδρευτικών & αρδευτικών συγκροτηµάτων ∆.Ε.
Μητρόπολης»
της
υπηρεσίας
Ύδρευσης,
Άρδευσης,
Αποχέτευσης
(10.000,00-1.000,00=9.000,00 €).
Ποσό 7.000,00 € από τον Κ.Α.: 25-6262.0005 µε τίτλο: «Επισκευή –
συντήρηση πλωτού αντλιοστασίου Μητρόπολης» της υπηρεσίας Ύδρευσης,
Άρδευσης, Αποχέτευσης (7.000,00-7.000,00=0,00 €).
Ποσό 6.000,00 € από τον Κ.Α.: 25-7413.0001 µε τίτλο: «Περιβαλλοντική
µελέτη για την αδειοδότηση των ∆ηµοτικών γεωτρύσεων» της υπηρεσίας
Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης (6.000,00-6.000,00=0,00 €).

Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 7.216,53 €, ποσό µικρότερο του
5% των Τακτικών Εσόδων του Προϋπολογισµού έτους 2013.

Β. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013, ως
εξής:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013
Λαµβάνοντας υπόψη την υπ.αριθµ. 1520/16-09-2013 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών για την ένταξη του έργου µε τίτλο «Παρεµβάσεις για τη βελτίωση της
κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας» µε προϋπολογισµό 1.285.000 € στο Ε.Π. «Θεσσαλία
– Στ.Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», γίνεται εγγραφή του οµότιτλου έργου στο Τεχνικό
Πρόγραµµα, προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία δηµοπράτησής του. Επίσης, αυξάνεται
η διατιθέµενη πίστωση για την πληρωµή του έργου «Μελέτη Γ.Π.Σ. διευρυµένου ∆ήµου
Καρδίτσας», ενταγµένου στο Ε.Π. «Θεσσαλία – Στ.Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» κατά το
ποσό των 100.000 € που θα απαιτηθούν κατά το τρέχον έτος. Επίσης, εγγράφεται νέο έργο
µε τίτλο «Κατασκευή δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια
του ∆ήµου Καρδίτσας», προκειµένου να γίνει µετατροπή του συστήµατος κεντρικής
θέρµανσης από πετρελαίου σε φυσικού αερίου σε σχολικές µονάδες του ∆ήµου Καρδίτσας.
Τέλος, µε δεδοµένες τις ανάγκες του ∆ήµου Καρδίτσας, µετά τη δηµοπράτηση του έργου
«Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στην πόλη της Καρδίτσας», γίνεται
ανακατανοµή του προκύψαντος από την έκπτωση ποσού, το οποίο διατίθεται εξ’ ολοκλήρου,
για τη χρηµατοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου Καρδίτσας. Επίσης,
αναδιατίθεται το προκύπτον ποσό από την µείωση του συνόλου του διατιθέµενου ποσού στο
έργο µε Κ.Α. και τίτλο «Συντήρηση γηπέδων στο Αθλητικό πάρκο Καρδίτσας»
Αναλυτικά, η τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος 2013 έχει ως εξής:
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
• Εγγραφή νέου κωδικού
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7323.0004 και τίτλο «Παρεµβάσεις για τη
βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας» µε το ποσό των 1.285.000,00 €, το
οποίο προέρχεται κατά 100% από πιστώσεις του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στ.Ελλάδα – Ήπειρος
2007-2013».
• Αύξηση υπάρχοντος κωδικού
Αυξάνεται κατά το ποσό των 100.000,00 € η διατιθέµενη πίστωση στο έργο µε Κ.Α. 307413.0013 και τίτλο: «Μελέτη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου διευρυµένου ∆ήµου
Καρδίτσας», το οποίο προέρχεται κατά 100% από πιστώσεις του Ε.Π. «Θεσσαλία –
Στ.Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013».
ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΑΤΑ
• Μειώνεται κατά το ποσό των 19.454,60 € και στο σύνολό του, το διατιθέµενο ποσό
στο έργο µε Κ.Α. 30-7332.0002 και τίτλο «Συντήρηση γηπέδων στο Αθλητικό πάρκο
Καρδίτσας» που προέρχεται από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.. Το νέο διατιθέµενο ποσό
διαµορφώνεται σε 0,00 €.
• Μειώνεται κατά το ποσό των 19.000,00 € το διατιθέµενο ποσό στο έργο µε Κ.Α. 307336.0026 και τίτλο «Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στην πόλη της
Καρδίτσας» που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2013. Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε
151.000,00 €, ποσό που επαρκεί για την αποπληρωµή του έργου, µετά τη
δηµοπράτησή του.
Από τις παραπάνω µειώσεις κωδικών, προκύπτει ποσό 19.454,60 € που προέρχεται από
ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. και ποσό 19.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2013. Τα ποσά διατίθενται
αποκλειστικά για επενδυτικές δραστηριότητες του ∆ήµου Καρδίτσας ως ακολούθως:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7135.0007 και τίτλο «Προµήθεια
ελαστοτάπητα για τα γήπεδα τένις του Αθλητικού πάρκου Καρδίτσας» µε το ποσό των
15.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.
• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7413.0036 και τίτλο «∆ασοτεχνική
µελέτη για την αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στη Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου» µε
το ποσό των 4.454,60 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.
• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7135.0008 και τίτλο: «Προµήθεια και
εγκατάσταση κάγκελων στο ∆ηµοτικό Στάδιο Καρδίτσας» µε το ποσό των 15.000,00
€ που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2013.
• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7336.0029 και τίτλο: «∆ιαµόρφωση
χώρων στην Τ.Κ. Μυρίνης» µε το ποσό των 4.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ
2013.
• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7311.0001 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου
εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Καρδίτσας»
µε το ποσό των 144.800,00 € το οποίο προέρχεται κατά το ποσό των 144.799,99 τον
Κ.Α. Εξόδου 00-6711.0002 και κατά 0,01€ από το αποθεµατικό.
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 502/2013
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

