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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

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

Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους
2014 και ώρα 9.00 π.µ, 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’ αριθµ.
75/2014 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 25/2/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
4/25-2-2014
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.: 5287/26-2-2014

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Έγκριση της 2ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας
οικονοµικού έτους 2014
Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και
ώρα 6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 4682/21-2-2014 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

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Κωτούλας Φίλιππος

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Σούφλα Ουρανία

2) Μαρκινός Αθανάσιος

3) Αρβανιτάκου Σοφία

17) Τσιούκης Λάµπρος

3) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

18) Χλαπάνας Ηλίας

4) Τσίπρας Εµµανουήλ

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

19) Βερίλλης ∆οµήνικος

5) Αρχοντής ∆ηµήτριος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

20) Καρκαλέτση Θεοδώρα

7) Καραγιάννης Νικόλαος

21) Ντελής Ιωάννης

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

23) Σουφλάκος Βασίλειος

10) Μουζιούρας Νικόλαος

24) Γιοβάνης Γεώργιος

11) Μπατζιάκας Βασίλειος

25) Μακροστέργιος Αθανάσιος

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος

26) Παπαδηµητρίου Φώτιος

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα

27) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Παπαγεωργίου Σταύρος

28) Χάρµπας Θωµάς

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΙΚΘΩΕΗ-Θ8Κ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 28), 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση της 2ης αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη:
1. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε
µε την υπ'αριθµ. 703/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµ.
140/8075/30-1-2014 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας.
2. Την υπ΄ αριθµ. 81/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εισηγείται
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση τη 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014
3. Τη σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου
4. Την προτεινόµενη 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
5. 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»
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της προτεινόµενης αναµόρφωσης
του προϋπολογισµού ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικού σύµβουλοι, πλην των κ.κ
Γιοβάνη, Μακροστέργιου, Τσαντήλα και Χάρµπα, οι οποίοι ψήφισαν λευκό.
7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες, αν κάποιο
µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη
συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους
2014, η οποία έχει ως εξής:

2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2014
1. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:0718.0003 µε τίτλο: «Παράβολο για την κτήση Ελληνικής
Ιθαγένειας» µε το ποσό των 500,00€, µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τον
0719.0000 µε τίτλο: «Παράβολο για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας». Η αναµόρφωση αυτή γίνεται σε
συνέχεια του αρ. πρωτ. 140/8075/30-01-2014 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς
Ελλάδας περί έγκρισης του Προϋπολογισµού εσόδων- εξόδων οικονοµικού έτους 2014 του ∆. Καρδίτσας.
2. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:70.06-6051.0003 µε τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ
ΤΣΜΕ∆Ε» µε το ποσό των 3.400,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τον
Κ.Α.:30-6051.0002 µε τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε» (52.000,00- 3.400,00 = 48.600,00 €).
3. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:70.06-6051.0004 µε τίτλο: «Υγειονοµική περίθαλψη
εργοδοτική 5,10%» µε το ποσό των 1.300,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

τον Κ.Α.:30-6051.0007 µε τίτλο: «Υγειονοµική περίθαλψη εργοδοτική 5,10%» (13.500,00- 1.300,00 =
12.200,00 €).
Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου µε το ποσό των 200,00 € στον Κ.Α.:4131.0046 µε τίτλο: «Εισφορά υπέρ
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.∆.Υ. (Πανελλήνια Οµοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
∆ηµοσίων Υπαλλήλων)», η οποία µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται στον Κ.Α. εξόδου:80-8231.0047 µε
τίτλο: «Απόδοση Εισφοράς υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.∆.Υ. (Πανελλήνια Οµοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού
Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων)».
Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου µε το ποσό των 100,00 € στον Κ.Α.:4131.0047 µε τίτλο: «Εισφορά υπέρ
ΣΥ.ΜΗ.∆.Υ.ΚΑ.ΤΡ. (Σύλλογος (Πρωτοβάθµιος) Πτυχιούχων Μηχανικών Ανώτατης Εκπαίδευσης
∆ηµοσίων Υπαλλήλων Νοµών Καρδίτσας, Τρικάλων)», η οποία µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται στον
Κ.Α. εξόδου:80-8231.0048 µε τίτλο: «Απόδοση Εισφοράς υπέρ ΣΥ.ΜΗ.∆.Υ.ΚΑ.ΤΡ. (Σύλλογος
(Πρωτοβάθµιος) Πτυχιούχων Μηχανικών Ανώτατης Εκπαίδευσης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Νοµών
Καρδίτσας, Τρικάλων)».
Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου µε το ποσό των 3.500,00 € στον Κ.Α.:80-8261.0003 µε τίτλο:
«Επιστροφές ποσών σε δηµότες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων», µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από
το αποθεµατικό (Κ.Α.:9111.0000).
Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου µε το ποσό των 6.000,00 € στον Κ.Α.:4142.0006 µε τίτλο: «Χαρτόσηµο
και ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ελευθέρων Επαγγελµατιών», η οποία µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται το ποσό
των 4.380,35 € στον Κ.Α. εξόδου:80-8242.0005 µε τίτλο: «Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ελευθέρων
Επαγγελµατιών» και το υπόλοιπο ποσό των 1.619,65 € στον Κ.Α.:80-8117.0000 µε τίτλο: «Οφειλές
εισφορών προς ∆.Ο.Υ και ασφαλιστικά ταµεία (αφορούν την παραπάνω κράτηση για το οικονοµικό έτος
2013)».
Τροποποίηση της αιτιολογίας του Προϋπολογισµού 2014 του Κ.Α.:80-8241.0000 από: «Κρατήσεις στις
αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & ∆.» σε «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση
δανείων».
Ενίσχυση της πίστωσης εσόδου του Κ.Α.:80-8117.0000 µε αιτιολογία: «Οφειλές εισφορών προς ∆.Ο.Υ
και ασφαλιστικά ταµεία» του οικονοµικού έτους 2013 µε το ποσό των 462.501,57 € µεταφέροντας
αντίστοιχη συνολική πίστωση µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς:
- ποσό 342,00 € από τον Κ.Α.:80-8211.0001 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης
∆ηµάρχου, αιρετών κ.λ.π.».
- ποσό 16.129,01 € από τον Κ.Α.:80-8211.0002 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης
υπαλλήλων».
- ποσό 1.792,68 € από τον Κ.Α.:80-8211.0003 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης
του Ν. 3513/2006».
- ποσό 179,66 € από τον Κ.Α.:80-8212.0001 µε αιτιολογία: «Απόδοση αναγνώρισης στρατιωτικής
θητείας».
- ποσό 29.745,04 € από τον Κ.Α.:80-8221.0000 µε αιτιολογία: «Απόδοση φόρων µισθωτών
υπηρεσιών».
- ποσό 3.421,08 € από τον Κ.Α.:80-8221.0001 µε αιτιολογία: «Αλληλεγγύη Φυσικών Προσώπων».
- ποσό 7.549,61 € από τον Κ.Α.:80-8222.0000 µε αιτιολογία: «Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο
∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων».
- ποσό 69.558,72 € από τον Κ.Α.:80-8223.0000 µε αιτιολογία: «Απόδοση φόρων προµηθευτών
εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π.».
- ποσό 327,15 € από τον Κ.Α.:80-8224.0003 µε αιτιολογία: «Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
- ποσό 327,26 € από τον Κ.Α.:80-8231.0001 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών για επασφάλιστρο
4,3%».
- ποσό 1.839,40 € από τον Κ.Α.:80-8231.0002 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών Ταµείου
Νοµικών».
- ποσό 2.433,70 € από τον Κ.Α.:80-8231.0003 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΤΣΚΥ».
- ποσό 178.135,31 € από τον Κ.Α.:80-8231.0004 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΙΚΑ».
- ποσό 15.130,01 € από τον Κ.Α.:80-8231.0005 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΤΣΜΕ∆Ε».
- ποσό 45.400,11 € από τον Κ.Α.:80-8231.0006 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΤΥ∆ΚΥ».
- ποσό 844,00 € από τον Κ.Α.:80-8231.0007 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΥΠΕΡ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ».
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ποσό 1.575,34 € από τον Κ.Α.:80-8231.0011 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΥΠΕΡ
ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ».
- ποσό 60,00 € από τον Κ.Α.:80-8231.0012 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΥΠΕΡ ΓΕΩΤΕΕ».
- ποσό 1.508,90 € από τον Κ.Α.:80-8231.0016 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ».
- ποσό 3.361,45 € από τον Κ.Α.:80-8231.0017 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΥΠΕΡ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ».
- ποσό 10.823,25 € από τον Κ.Α.:80-8231.0020 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΥΠΕΡ ΤΕΑ∆Υ
(ΤΑ∆ΚΥ)».
- ποσό 5.597,00 € από τον Κ.Α.:80-8231.0021 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΥΠΕΡ ΤΠ∆Υ
(ΤΑ∆ΚΥ)».
- ποσό 2.592,86 € από τον Κ.Α.:80-8231.0025 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΥΠΕΡ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ».
- ποσό 1.528,14 € από τον Κ.Α.:80-8231.0026 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΥΠΕΡ
Τ.Ε.Α.∆.Υ. ΝΕΟ».
- ποσό 1.367,55 € από τον Κ.Α.:80-8231.0027 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΥΠΕΡ Τ.Π.∆.Υ.
ΝΕΟ».
- ποσό 7.124,70 € από τον Κ.Α.:80-8231.0038 µε αιτιολογία: «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%».
- ποσό 2.991,50 € από τον Κ.Α.:80-8231.0040 µε αιτιολογία: «Ειδική εισφορά ΤΠ∆Υ 1%».
- ποσό 2.975,81 € από τον Κ.Α.:80-8231.0042 µε αιτιολογία: «Ειδική εισφορά ΟΑΕ∆ 1%».
- ποσό 419,86 € από τον Κ.Α.:80-8231.0043 µε αιτιολογία: «Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Ταµείου
Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 1%».
- ποσό 234,91 € από τον Κ.Α.:80-8231.0044 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών ΤΣΠΕΑΘ».
- ποσό 1.368,01 € από τον Κ.Α.:80-8231.0045 µε αιτιολογία: «Απόδοση εισφορών υπέρ ΒΑΡΕΑ
ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ)».
- ποσό 28.158,90 € από τον Κ.Α.:80-8241.0000 µε αιτιολογία: «Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων».
- ποσό 6.876,35 € από τον Κ.Α.:80-8242.0001 µε αιτιολογία: «ΤΕΑ∆Υ Προµηθευτών».
- ποσό 2.292,19 € από τον Κ.Α.:80-8242.0002 µε αιτιολογία: «ΤΠ∆Υ Προµηθευτών».
- ποσό 454,34 € από τον Κ.Α.:80-8242.0003 µε αιτιολογία: «Χαρτόσηµο και ΟΓΑ αιρετών».
- ποσό 3.073,78 € από τον Κ.Α.:80-8261.0001 µε αιτιολογία: «ΑΠΕΡΓΙΑ».
- ποσό 300,00 € από τον Κ.Α.:80-8261.0004 µε αιτιολογία: «∆ιατροφή».
- ποσό 60,28 € από τον Κ.Α.:80-8261.0006 µε αιτιολογία: «Απόδοση ποσού παρακράτησης
µισθοδοσίας υπαλλήλου προς εξόφληση των µηναίων δόσεών της στο Τελωνείο Λάρισας.».
- ποσό 4.601,71 € από τον Κ.Α.:80-8261.0008 µε αιτιολογία: «Επιστροφή χρηµάτων ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων (µισθοδοσίας).».
10. Ενίσχυση της πίστωσης εσόδου του Κ.Α.:4131.0004 µε τίτλο: «Εισφορές ΙΚΑ» µε το ποσό των
168.000,00 €, η οποία µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται στον Κ.Α. εξόδου:80-8231.0004 µε τίτλο:
«Απόδοση εισφορών ΙΚΑ». Η αναµόρφωση αυτή γίνεται προκειµένου να αποδεχτούµε και να
αποδώσουµε τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων µε 5µηνη σύµβαση εργασίας στο ∆ήµο µας.
11. Κατάργηση του Κ.Α. Εσόδου:5122.0011 µε αιτιολογία: «Επιχορήγηση από το πρ/µα "ΘΗΣΕΑΣ" για το
έργο: "Κατασκευή πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών» µε το ποσό των 17.760,00 και µέσω
αποθεµατικού µειώνουµε αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α.: 30-7326.0001 µε αιτιολογία: «Κατασκευή
πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροκαφών (ΘΗΣΕΑΣ 1314.0006+17.760,00 Χ.Υ.5122.0011)» (56.654,5517.760,00=38.894,55). Το ποσό των 17.760,00 € εξοφλήθηκε στον ανάδοχο του παραπάνω έργου, Β.
ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.µε το ΧΕΠ 1408 Α/10-10-2013 και µε αιτιολογία: «Εξόφληση 6ου λογ. Του
έργου: Κατασκευή πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροκαφών».
12. Κατάργηση του Κ.Α. Εσόδου:5122.0019 µε αιτιολογία: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων- ∆ιαµόρφωση
εισόδων τοπικών διαµερισµάτων (ΘΗΣΕΑΣ)» µε το ποσό των 2.665,64 € και µέσω αποθεµατικού
µειώνουµε αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α.: 80-8122.0000 µε αιτιολογία: «Έργα (Ανάπλαση
κοινοχρήστων χώρων - διαµόρφωση εισόδων τοπικών διαµερισµάτων (ΘΗΣΕΑΣ)- Ίταµος)» (34.077,422.665,64=31.411,78). Το ποσό των 2.665,64, € εξοφλήθηκε στον ανάδοχο του παραπάνω έργου,
ΜΗΛΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε το ΧΕΠ 1546 Α/23-10-2013 και µε αιτιολογία: «Εξόφληση 7ου λογ.
Του έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων - διαµόρφωση εισόδων τοπικών διαµερισµάτων (ΘΗΣΕΑΣ)Ίταµος».
-
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13. Ενίσχυση του Κ.Α.:5111.0002 µε αιτιολογία: «Έσοδο για κάλυψη δαπανών σίτισης των Μουσικών
Σχολείων» µε το ποσό των 26.946,28 € (8.724,23+26.946,28=35.670,51) µεταφέροντας αντίστοιχη
πίστωση µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:0619.0003 µε αιτιολογία: «Έσοδο για κάλυψη δαπανών
σίτισης των Μουσικών Σχολείων. (Ν.3852/2010, παρ. 4 εδ.18 του αρθρ.94)» (36.809,4926.946,28=9.863,21).
14. ∆ιαγραφή πίστωσης 8.804,02 € του Κ.Α. Εσόδου: 5111.0003 µε τίτλο: «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
& Σχολικοί τροχονόµοι 2013» (200.408,97-8.804,02=191.604,95€) & διαγραφή αντίστοιχη πίστωσης
µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α. Εξόδου: 80-8115.000 µε τίτλο: «∆ιάφορα έξοδα» (602.350,638.804,02=593.546,61€). Βάσει της αρ. πρωτ. 46700/20-11-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ο
∆ήµος µας έλαβε το ποσό των 191.604,95 € (Αναγγελία πίστωσης: 140206/21-11-2013) για λειτουργικές
ανάγκες σχολείων β’ εξαµήνου 2013-δ’ κατανοµή και για την κάλυψη της δαπάνης υλοποίησης του
θεσµού του Σχολικού Τροχονόµου. Τα ποσό των 200.108,35 (200.408,97) € εξοφλήθηκε στις σχολικές
επιτροπές µε τα ΧΕΠ 364 B/21-11-13, 365B/21-11-13, 366 Β/22-11-13.
15. Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.: Εσόδου: 5111.0005 µε τίτλο: «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 2013θέρµανση» µε το ποσό των 132.155,50 € και µεταφορά του µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α.:00-6711.0004
µε τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας
εκπαίδευσης 2013- θέρµανση» (Αναγγελία πίστωσης: 155543/30-12-2013 για κάλυψη δαπανών
θέρµανσης των σχολικών µονάδων).
16. Ενίσχυση του Κ.Α.:5122.0008 µε τίτλο: «Καταβολή βοηθηµάτων ένδειας και αντιµετώπιση βιοτικών
αναγκών» µε το ποσό των 15.000,00 € (81,00+15.000,00=15.081,00) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση
µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:1214.0009 µε τίτλο: «Έσοδο για βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπιση
άµεσων βιοτικών αναγκών κατοίκων λόγω φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων
κοινωνικής προστασίας του Ν.∆. 57/73».
17. Ενίσχυση του Κ.Α.:80-8115.0000 µε αιτιολογία: «∆ιάφορα Έξοδα» µε το ποσό των 15.000,00 €
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:00-6739.0002 µε αιτιολογία:
«Βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών πολιτών, λόγω φυσικών καταστροφών
(34.632,00-15.000,00= 19.632,00€)
18. Κατάργηση του Κ.Α. Εσόδου:1214.0008 µε αιτιολογία: «Έσοδο για την Πληµµύρα 26-9-2011» µε το
ποσό των 11.920,00 € και µέσω αποθεµατικού µειώνουµε αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α.: 006739.0002 µε αιτιολογία: «Βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών πολιτών,
λόγω φυσικών καταστροφών (34.632,00-15.000,00-11.920,00= 7.712,00€). Το ποσό των 11.920,00 €
εξοφλήθηκε µε το ΧΕΠ 2086 Α/19-12-2013 και µε αιτιολογία: «Χορήγηση εκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης λόγω φυσικών καταστροφών(Αποζηµίωση πληµµυροπαθών-Β΄Φάση)».
19. ∆ιαγραφή πίστωσης 4.108,58 € του Κ.Α. Εσόδου: 5122.0021 µε τίτλο: «Απόδοση ποσού για την
πληµµύρα 29-12-2012» (7.631,00-4.108,58=3.522,42) & διαγραφή αντίστοιχη πίστωσης µέσω
αποθεµατικού από τον Κ.Α. Εξόδου: 00-6739.0002 µε τίτλο: «Βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπιση
άµεσων βιοτικών αναγκών πολιτών, λόγω φυσικών καταστροφών (34.632,00-15.000,00-11.920,004.108,58=3.603,42). Το ποσό των 4.108,58 € εξοφλήθηκε µε το ΧΕΠ 1279 Α/25-09-2013 και µε
αιτιολογία: «Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης λόγω φυσικών καταστροφών σε δικαιούχους Ε. Ο. Ε. για
την κάλυψη βασικών τους αναγκών».
20. Κατάργηση του Κ.Α. Εσόδου:5122.0017 µε αιτιολογία: «Έσοδο από το Πράσινο Ταµείο (ΥΠΕΚΑ) για
την εκτέλεση της προµήθειας: Προµήθεια αυτοµατοποιηµένου συστήµατος κοινοχρήστων ποδηλάτων
∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των 41.610,90 € και µέσω αποθεµατικού µειώνουµε αντίστοιχη πίστωση
από τον Κ.Α.: 80-8121.0000 µε αιτιολογία: «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων
(Προµήθεια αυτοµατοποιηµένου συστήµατος κοινοχρήστων ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας.)» (65.742,8741.610,90=24.131,97). Το ποσό των 41.610,90 € εξοφλήθηκε στον ανάδοχο του παραπάνω έργου,
BRAINBOX µε το ΧΕΠ 1477 Α/17-10-2013 και µε αιτιολογία: «Προµήθεια αυτοµατοποιηµένου
συστήµατος κοινοχρήστων ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας.».
21. Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.: Εσόδου: 5122.0022 µε τίτλο: «Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης
Καλλιφωνίου (ΘΗΣΕΑΣ)» µε το ποσό των 8.829,87 € και µεταφορά του µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.
Εσόδου:1314.0020 µε τίτλο: «Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωµή του έργου: "Βελτίωση
υποδοµών ύδρευσης ∆ήµου Καλλιφωνίου"» (έσοδο που εισπράχθηκε στις 13/12/2013).
22. Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.: Εσόδου: 5111.0006 µε τίτλο: «Μισθώµατα υπηρεσιών έως
31/12/2013» µε το ποσό των 24.069,04 € και µεταφορά του µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α.:80-8113.0000
µε τίτλο: «Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» (620.310,27+24.069,04=644.379,31).
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23. Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.: Εσόδου: 5111.0007 µε τίτλο: «Μεταφορά µαθητών 2012-2013» µε το
ποσό των 994,05 € και µεταφορά του µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α.:80-8115.0000 µε τίτλο: «∆ιάφορα
έξοδα» (602.350,63-8.804,02+15.000,00+994,05=609.540,66).
24. Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.: Εσόδου: 5122.0023 µε τίτλο: «Υλοποίηση Προγράµµατος «Βοήθεια
στο Σπίτι»» µε το ποσό των 8.270,14 € και µεταφορά του µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α.:00-6737.0001 µε
τίτλο:
«Χρηµατοδότηση
∆ηµοτικής
Κοινωφελούς
Επιχείρησης
(∆ΗΚΕΚ))
(22.500,00+8.270,14=30.770,14).
25. ∆ιαγραφή πίστωσης 46.339,27 € του Κ.Α. Εσόδου: 5122.0016 µε τίτλο: «Κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας 2013 (ΣΑΕ 055)» (46.500,00-46.339,27=160,73) & διαγραφή αντίστοιχη πίστωσης µέσω
αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς:
- ποσό 13.865,91 € στον Κ.Α.:35-7135.0001 µε τίτλο: «Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού για
την αντιµετώπιση φαινοµένων πυροπροστασίας», εξοφλήθηκε µε τα ΧΕΠ 426 Β/17-12-2013, 2057
Α/18-12-2013, 2063 Α/18-12-2013.
- Ποσό 3.490,74 € στον Κ.Α.:35-6262.0007 µε τίτλο: «Κοπή δέντρων στη ∆.Ε. Καλλιφωνίου»,
εξοφλήθηκε µε το ΧΕΠ 1780 Α/25-11-2013.
- Ποσό 4.491,96 € στον Κ.Α.:35-6262.0008 µε τίτλο: «Κοπή δέντρων στη ∆.Ε. Ιτάµου»,
εξοφλήθηκε µε το ΧΕΠ 1775 Α/22-11-2013.
- Ποσό 3.490,74 € στον Κ.Α.:35-6262.0009 µε τίτλο: «Κοπή δέντρων στη ∆.Ε. Μητρόπολης»,
εξοφλήθηκε µε το ΧΕΠ 1776 Α/22-11-2013.
- Ποσό 7.430,18 € στον Κ.Α.:35-6262.0010 µε τίτλο: «Εργασίες καθαρισµού δασικών δρόµων ∆.Ε.
Καλλιφωνίου», εξοφλήθηκε µε το ΧΕΠ 340 Β/13-11-2013.
- Ποσό 13.499,99 € στον Κ.Α.:35-6262.0011 µε τίτλο: «Εργασίες καθαρισµού δασικών δρόµων
∆.Ε. Ιτάµου» εξοφλήθηκε µε το ΧΕΠ 332 Β/31-10-2013.
- Ποσό 69,75 € στον Κ.Α.:00-6525.0003 µε τίτλο: «Αµοιβές και προµήθειες Τ.Π. & ∆ανείων»,
εξοφλήθηκε µε το ΧΕΠ 432 Α/18-4-2013.
26. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:30-7413.0038 µε αιτιολογία: «Τεχνική και Επιστηµονική
Υποστήριξη του ∆ήµου Καρδίτσας για την υποβολή πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ του έργου:
«∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο του 2ου και 5ου Γυµνασίου και 2ου Λυκείου
Καρδίτσας» µε το ποσό των 12.400,00 € από ΣΑΤΑ 2014, µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω
αποθεµατικού από τον Κ.Α.:30-7413.0000 µε αιτιολογία: «Λοιπές µελέτες (ΣΑΤΑ 2014)».
27. Ενίσχυση του Κ.Α.:80-8111.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» µε το ποσό των
253.648,17 € (283.855,04+253.648,17= 537.503,21) (παραστατικά: 537.503,21), µεταφέροντας αντίστοιχη
πίστωση από τους παρακάτω κωδικούς:
- ποσό 32.149,24 € µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.: 80-8112.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές
αιρετών αρχόντων και τρίτων» (68.958,61-36.809,37=32.149,24).
- ποσό 221.498,93 € από τον Κ.Α.: 9111.0000 µε αιτιολογία: «Αποθεµατικό».
28. Ενίσχυση του Κ.Α.:80-8113.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε το ποσό
των 212.203,38 € (620.310,27+24.069,04+212.203,38= 856.582,69) (παραστατικά: 856.582,69),
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό (Κ.Α.: 9111.0000).
29. Ενίσχυση του Κ.Α.:80-8114.0000 µε αιτιολογία: «Φόροι - Τέλη» µε το ποσό των 8.298,58 €
(6.741,36+8.298,58=15.039,94) (παραστατικά:15.039,94), µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το
αποθεµατικό (Κ.Α.: 9111.0000).
30. Ενίσχυση του Κ.Α.:80-8116.0000 µε αιτιολογία: «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε το ποσό των
72.230,25 € (249.015,09+72.230,25= 321.245,34) (παραστατικά:321.245,34), µεταφέροντας αντίστοιχη
πίστωση από το αποθεµατικό (Κ.Α.: 9111.0000).
31. Ενίσχυση του Κ.Α.:80-8121.0000 µε αιτιολογία: «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες
παγίων» µε το ποσό των 107.010,00 €, προκειµένου να εξοφληθούν τα τιµολόγια: Νο 23/16-12-2013
ποσού 66.420,00 € και Νο 24/16-12-2013 ποσού 40.590,00 €, τα οποία δεν περάστηκαν εκ παραδροµής
στο οικονοµικό σύστηµα του ∆ήµου το οικονοµικό έτος 2013 και θα πληρωθούν από το Πράσινο Ταµείο,
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς:
- ποσό 66.420,00 € από τον Κ.Α.: 30-7135.0006 µε αιτιολογία: «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας- Υποέργο ΙΙ- Προµήθεια και τοποθέτηση
υδραυλικών γερανών (Πράσινο Ταµείο (ΥΠΕΚΑ))».
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-

ποσό 40.590,00 € από τον Κ.Α.: 30-7135.0005 µε αιτιολογία: Υπογειοποιηµένο Σύστηµα
∆ιαχείρησης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας- Υποέργο Ι: Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων
κάδων (Πράσινο Ταµείο (ΥΠΕΚΑ))».

Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 131.574,55 €, ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων του
Προϋπολογισµού έτους 2014.

Λευκό ψήφισαν οι κ.κ Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Τσαντήλας και Χάρµπας

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 75/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

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

Ζ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

