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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 344/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 23-08-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
344/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
20/23-08-2013
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 9ης αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. έτους 2013.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και
ώρα 9:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 21814/19-08-2013
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)

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

παρόντες ήταν οι 5, 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 9ης 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) Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής
Αποφάσισε οµόφωνα
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση, την 9η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 που έχει ως ακολούθως:
A. 9η Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2013
1. Αποδοχή ποσού 800,00 € στον Κ.Α. εσόδου: 0619.0004 µε τίτλο: «Έσοδο για την µεταφορά µαθητών
κατά τη σχολική περίοδο 2011-2012 και έναντι της συνολικής δαπάνης κατά τη σχολική περίοδο 20122013», βάσει της αρ.πρωτ. 96694/23-7-2013 Αναγγελία πίστωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων, 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» (6.966,64 +
800,00=7.766,64).
2. Ενίσχυση των παρακάτω κωδικών Εξόδου :
- του Κ.Α.:15-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» της Υπηρεσίας
Πολιτισµού Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής µε το ποσό των 900,00 €
(87.000,00+900,00= 87.900,00 €).
- του Κ.Α.:30-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» της Υπηρεσίας τεχνικών έργων µε το
ποσό των 4.000,00 € (680.000,00 +4.000,00 =684.000,00 €).
- του Κ.Α.:45-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» της Υπηρεσίας Νεκροταφείων µε το
ποσό των 100,00 € (17.000,00+100,00 =17.100,00 €).
- του Κ.Α.:70.01-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης µε το ποσό των 1.500,00 € (150.000,00+1.500,00=151.500,00 €).
- του Κ.Α.:70.05-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» της Υπηρεσίας Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθµών µε το ποσό των 4.500,00 € (595.000,00+ 4.500,00 = 599.500,00€).
- του Κ.Α.:70.06-6011.0000 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» της Υπηρεσίας Ανάπτυξης µε το ποσό
των 800,00 € (70.000,00+800,00=70.800,00 €).
- του Κ.Α.:00-6421.0001 µε τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων
αιρετών» µε το ποσό των 1.000,00€ (1.000,00+1.000,00=2.000,00).
- 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 17.000,00 € (637.830,96 +
17.000,00= 654.830,96 €) .
- του Κ.Α.:80-8116.0000 µε το ποσό των 180,99€ (256.471,51 + 180,99= 256.652,50€) Η
ενίσχυση αυτή γίνεται προκειµένου να περαστεί το παραστατικό: Νο 16/29-06-2009 µε

∆ικαιούχο την Παπαγιάννη Νικ.Ευθυµία (Α.Φ.Μ.:057597923) και ποσού 180,99 €, το οποίο
δεν περάστηκε στο σύστηµα εκ παραδροµής.
- Εγγραφή νέας πίστωσης ποσού 1.200,00 € στον Κ.Α.:00-6432.0000 µε τίτλο: «∆απάνες
εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».
µεταφέροντας µέσω αποθεµατικού συνολική πίστωση ποσού 31.180,99 € από τον Κ.Α.:506011.0001 και τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» της Υπηρεσίας ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (250.000,00-31.180,99=
218.819,01 €)
3. Ενίσχυση του Κ.Α.:4131.0044 µε τίτλο: «Εισφορά υπέρ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ)» µε το ποσό των
300,00 €, η οποία µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται στον Κ.Α. εξόδου:80-8231.0045 µε τίτλο: «Απόδοση
εισφορών υπέρ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ)».
4. Ενίσχυση του Κ.Α.:10-6463.0000 µε τίτλο: «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» µε το ποσό των 3.000,00 €
(3.500,00+3.000,00= 6.500,00 €) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τον
Κ.Α.:10-6462.0000 µε τίτλο: «∆ηµοσίευση προκηρύξεων» (6.000,00-3.000,00=3.000,00).
5. Ενίσχυση της πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:0512.0000 µε τίτλο: «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.∆. 703/70,
άρθρο 12 Ν. 1080/80).» µε το ποσό των 18.798,00 € (42.031,00+18.798,00= 60.829,00€) µεταφέροντας
αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α. εσόδου:0441.0000 µε τίτλο: «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24
Ν. 2130/93).» (310.000,00-18.798,00=291.202,00 €). Βάσει του αρ. 154/12-2-2013 (25.529,00) & του
601/24-7-2013 (35.300,00- Αναγγελία πίστωσης 96523/22-7-2013) βεβαιώθηκε & εισπράχθηκε το
συνολικό ποσό των 60.829,00€ στον Κ.Α.:0512.0000. Η αναµόρφωση αυτή γίνεται από παρόµοιο
κωδικό εσόδου προκειµένου το άθροισµα των ποσών που εγγράφτηκαν στον Προϋπολογισµό 2013 να
µην 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 .
6. Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδου:70.01-7521.0001 µε τίτλο: «Συµµετοχή στο κεφάλαιο της Παυσιλύπου
Α.Ε.» µε το ποσό των 28.300,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.
Εξόδου:10-6142.0001 µε τίτλο: «Αµοιβές Ορκωτών Λογιστών» (50.000,00-21.700,00=28.300,00 €). Η
ανάθεση στον Κ.Α. Εξόδου:10-6142.0001 για Αµοιβές Ορκωτών Λογιστών είναι 21.700,00 (Α.∆.Σ.
374/2013), οπότε προκύπτει αδιάθετη πίστωση στον κωδικό αυτό 28.300,00 €(50.000,0021.700,00=28.300,00 €).
7. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου µε το ποσό των 15.000,00 € στον Κ.Α.:4213.0001 µε τίτλο: «Επίδοµα
ασθένειας ΙΚΑ», η οποία µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται στον Κ.Α. εξόδου:80-8261.0007 µε τίτλο:
«Επίδοµα ασθένειας ΙΚΑ».
8. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου µε το ποσό των 15.000,00 € στον Κ.Α.:4213.0002 µε τίτλο: «Επιστροφή
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (µισθοδοσίας)», η οποία µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται
στον Κ.Α. εξόδου:80-8261.0008 µε τίτλο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
(µισθοδοσίας)».
9. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου µε το ποσό των 450,00 € στον Κ.Α.:00-6453.0001 µε τίτλο: «Συνδροµή
έτους 2011 για την Αναπτυξιακή ∆ηµοτική επιχείρηση Ιτάµου» µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από
το αποθεµατικό (9111.0000)
10.
Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου µε το ποσό των 3.833.503,17 € στον Κ.Α.:0619.0006 µε τίτλο:
«Έσοδο από Αρ. 27 του ν.3756/2009 "περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τους
ΟΤΑ α' βαθµού"(ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ)», η οποία µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται στον Κ.Α. εξόδου:808117.0001 µε τίτλο: «Οφειλές εισφορών προς ∆.Ο.Υ και ασφαλιστικά ταµεία (ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ)».
Βάσει της αριθµ. 18109/26-4-2013 Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών – Εσωτερικών για
Συµψηφισµό οφειλών ∆ήµου Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά
ταµεία (ΦΕΚ 1215/20-5-2013).
11.
Καταργούµε τον κωδικό εσόδου Κ.Α.:1314.0021 µε αιτιολογία «Έσοδο από πρ.ΘΗΣΕΑΣ» για
την αποπληρωµή του έργου «Βιολογικός καθαρισµός Σαραντάπορου Νεράϊδας» στον οποίο είχε
εγγραφεί πίστωση ποσού 27.352,98 € και µέσω αποθεµατικού καταργούµε την αντίστοιχη πίστωση του
αντίστοιχου κωδικού εξόδου Κ.Α.:30-7312.0022 µε αιτιολογία «Βιολογικός καθαρισµός Σαρανταπόρου
Νεράϊδας (ΘΗΣΕΑΣ)» για το λόγο ότι για το συγκεκριµένο έργο δεν περιµένουµε την χρηµατοδότηση
αυτή, αφού όπως προκύπτει από το αριθ.πρωτ.423/13-3-2008 έγγραφο της Γραµµατείας Περιφερειακής
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος Θησέα, η εγκεκριµµένη πίστωση ήταν 100.000,00 € και
οι πληρωµές που έγιναν από τον πρώην ∆ήµο Ιτάµου ήταν 100.000,00 € όπως φαίνεται και από τα ΧΕΠ
441,625/2008 και 79/2010.
12.
Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου µε το ποσό των 28.194,34 € στον Κ.Α.:30-7312.0022 µε τίτλο:
«Βιολογικός καθαρισµός Σαρανταπόρου Νεράϊδας» για την εξόφληση του 4ου & 5ου λογαριασµού του
έργου αυτού, µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση και χρηµατοδότηση ποσού 28.194,34 από ΣΑΤΑ 2013
από τον ΚΑ 30-7336.0022 µε τίτλο: «Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆Ε
Μητρόπολης (ΣΑΤΑ 2013)», διότι το έργο αυτό δηµοπρατήθηκε και έκλεισε σε µικρότερο ποσό.
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 14.336,54 €, ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων
του Προϋπολογισµού έτους 2013.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013
Προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2013:
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ
• Το έργο µε Κ.Α. 30-7312.0022 και τίτλο «Βιολογικός καθαρισµός Σαρανταπόρου Νεράϊδας» καταργείται,
καθώς αποµειώνεται στο σύνολό του το διατιθέµενο ποσό των 27.352,98 € που προέρχεται από το
πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» µε δεδοµένο ότι η εγκεκριµένη πίστωση από το εν λόγω πρόγραµµα έχει εξαντληθεί
για την αποπληρωµή του έργου. Ισόποση µείωση πραγµατοποιείται και στον αντίστοιχο κωδικό εσόδου
1314.0021.
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ
• Το έργο µε Κ.Α. 30-7336.0022 και τίτλο «Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆Ε
Μητρόπολης» µειώνεται κατά το ποσό των 28.194,34 €, µε δεδοµένο ότι από τη δηµοπράτηση του έργου που
πραγµατοποιήθηκε προέκυψε ισόποση έκπτωση. Το νέο υπόλοιπο του Κ.Α. ανέρχεται σε 121.805,66 € και
προέρχεται από ΣΑΤΑ 2013, όσο και το προβλεπόµενο συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του έργου µετά τη
δηµοπράτησή του.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ
Το παραπάνω ποσό των 28.194,34 € διατίθεται εξ’ ολοκλήρου για τη χρηµατοδότηση της συµµετοχής του ∆ήµου
Καρδίτσας στην αποπληρωµή του έργου «Βιολογικός καθαρισµός Σαρανταπόρου Νεράϊδας», λόγω της εξάντλησης
των διαθεσίµων από το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ». Εποµένως
• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7312.0022 µε τίτλο «Βιολογικός καθαρισµός Σαρανταπόρου
Νεράϊδας» µε το ποσό των 28.194,34 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2013.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
344/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
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