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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µηνός Αυγούστου 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.
313/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 31-07-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
313/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
18/ 31-07-2013
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 8ης αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. έτους 2013.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
12:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 19831/26-07-2013 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) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
6) Ζορµπάς Ιωάννης, 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 8ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας, οικ.
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) Την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα ο
ψηφίσει ΚΑΤΑ

οποίος διατύπωσε επιφυλάξεις και δήλωσε ότι θα

5)Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της εισήγησης ψήφισαν όλοι οι
παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι εκτός του δηµοτικού συµβούλου κ. Τσίπρα ο οποίος
ψήφισε ΚΑΤΑ .
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση, την 8η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 που έχει ως ακολούθως:
A. 8η Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2013
1. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1319.0024 µε τίτλο: «Έσοδο από το
Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 για την εκτέλεση του
έργου: «Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινόχρηστου δηµόσιου χώρου στη θέση
«Παλέρµο» του ∆ήµου Καρδίτσας» µε κωδικό MIS 448804 µε το ποσό των
550.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α.
Εξόδου :30-7324.0002 µε τίτλο: «Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινόχρηστου
δηµόσιου χώρου στη θέση «Παλέρµο» του ∆ήµου Καρδίτσας» από το Ε.Π.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013, βάσει της Απόφασης
Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. πρωτ. 993/19-07-2013.
2. Ενίσχυση του Κ.Α.:30-6051.0008 µε τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΒΑΡΕΩΝ
ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ)» της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων µε το ποσό των 250,00 €
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό 9111.0000.
3. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:0434.0001 µε τίτλο: «Έκδοση και
ανανέωση κάρτας χρήσης κοινόχρηστου ποδηλάτου» µε το ποσό των 2.000,00 €
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού στους παρακάτω κωδικούς:
- στον Κ.Α.:15-6671.0000 µε τίτλο: «Ανταλλακτικά µεταφορικών
µέσων» µε το ποσό των 500,00 €.
- Στον Κ.Α.:15-6263.0000 µε τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή
µεταφορικών µέσων» µε το ποσό των 500,00 €.
- Στον Κ.Α.:15-6672.0000 µε τίτλο: «Λοιπά Μηχανήµατα» µε το
ποσό των 500,00 €.
- Στον Κ.Α.:15-6264.0000 µε τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή
λοιπών µηχανηµάτων» µε το ποσό των 500,00 €.

Με την αναµόρφωση αυτή το άθροισµα των ποσών που εγγράφτηκαν στον
Προϋπολογισµό 2013 δεν υπερβαίνει το άθροισµα των εισπραχθέντων 2012
περισσότερο από το 30%, των κωδικών που βρίσκονται στον περιορισµό αυτό,
σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. Οικ. 47490/18-12-2012, άρθρο. 5 Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών & Οικονοµικών .
4. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1319.0025 µε τίτλο: «Έσοδο από το
Πράσινο Ταµείο (ΥΠΕΚΑ) για την εκτέλεση του έργου: «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των 238.620,00 €
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού στους παρακάτω κωδικούς:
- ποσό 169.740,00 € στον Κ.Α. Εξόδου :30-7135.0005 µε τίτλο:
«Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας- Υποέργο Ι:
Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» από το Πράσινο Ταµείο (ΥΠΕΚΑ),
- ποσό 68.880,00 € στον Κ.Α. Εξόδου :30-7135.0006 µε τίτλο: «Υπογειοποιηµένο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας- Υποέργο ΙΙ: Προµήθεια και
τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» από το Πράσινο Ταµείο (ΥΠΕΚΑ),
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα µε τα έργα των ∆ήµων της χώρας που
εντάσσονται και ο οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταµείου και στο
απόσπασµα πρακτικού της συνεδρίασης µε αριθµό 52 /2013 του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου.
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 14.786,54 €, ποσό µικρότερο του 5%
των Τακτικών Εσόδων του Προϋπολογισµού έτους 2013.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τροποποιείται το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2013, λόγω
της ένταξης έργων µε δικαιούχο το ∆ήµο σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα.
Συγκεκριµένα, µε την υπ.αριθµ. 993/19.07.2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
εντάχθηκε στο Ε.Π. «Θεσσαλία-Στ.Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013» η πράξη µε τίτλο
«Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινόχρηστου δηµόσιου χώρου στη θέση «Παλέρµο» του
∆ήµου Καρδίτσας», κατόπιν σχετικής πρότασης που είχε υποβληθεί από το ∆ήµο
Καρδίτσας στα πλαίσια της υπ.αριθµ 56 πρόσκλησης του ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ Α.Ε.. Η πράξη
είναι 100% χρηµατοδοτούµενη και θα υλοποιηθεί µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο
Καρδίτσας και εγκεκριµένο προϋπολογισµό 550.000,00 €.
Επίσης, εντάχθηκε στο «Πράσινο Ταµείο» σύµφωνα µε την υπ.αριθµ. 52/2013
απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου η πράξη «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που είχε
υποβληθεί από το ∆ήµο Καρδίτσας µε το ποσό των 238.620,00 € το οποίο αναλύεται
σε δυο υποέργα, το Υποέργο Ι: «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» µε το
ποσό των 169.740,00 € και το Υποέργο ΙΙ: «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών
γερανών» µε το ποσό των 68.880,00 €.
Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους
2013 ως εξής:
• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7324.0002 και τίτλο
«Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινόχρηστου δηµόσιου χώρου στη θέση
«Παλέρµο» του ∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των 550.000,00 € που
προέρχεται από πιστώσεις του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στ.Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013».
• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7135.0005 και τίτλο
«Υπογειοποιηµένο
Σύστηµα
∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων
∆ήµου
Καρδίτσας- Υποέργο Ι: Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»
µε το ποσό των 169.740,00€ που προέρχεται από πιστώσεις του «Πράσινου
Ταµείου»-ΥΠΕΚΑ.

•

Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7135.0006 και τίτλο
«Υπογειοποιηµένο
Σύστηµα
∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων
∆ήµου
Καρδίτσας- Υποέργο ΙΙ: Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών
γερανών» µε το ποσό των 68.880,00 € που προέρχεται από πιστώσεις του
«Πράσινου Ταµείου»-ΥΠΕΚΑ.

Μειοψήφησε ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Τσίπρας ο οποίος ψήφισε ΚΑΤΑ.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
313/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

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

