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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
404/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
22/ 11-09-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η 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. 404/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 11-09-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Aριθ. Πρωτ.:24446/12-9-2013
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Ψήφιση συµπληρωµατικής πίστωσης για το έργο “Ολοκλήρωση παρεµβάσεων
στο οδικό δίκτυο Καρδίτσας”.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και
ώρα 13:30' (µετά από αναβολή της προγραµµατισµένης για ώρα 9:30' π.µ της ίδιας ηµέρας, συνεδρίαση), στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 23719/6-9-2013 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) Ζορµπάς Ιωάννης, Αναπλ. Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

7) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 7, 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.
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε ψήφιση
συµπληρωµατικής
πίστωσης για το έργο “Ολοκλήρωση παρεµβάσεων στο οδικό δίκτυο Καρδίτσας” και αφού
έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του αν. Προϊστάµενου Τµήµατος ∆ιαχείρισης Γεωχωρικών ∆εδοµένων κ.
∆. Κωστάκη , ο οποίος ανέφερε ότι το έργο είναι προϋπολογισµού 24.079,16 €
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α) . Οι πιστώσεις για την εκτέλεσή του προέρχονται από
ΣΑΤΑ ΠΟΕ και ΣΑΤΑ 2013 ( 17.620,81 € ΣΑΤΑ ΠΟΕ + 6.458,35 € ΣΑΤΑ 2013) και είναι
εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του ∆ήµου υπό Κ.Α.30-7323.0017. Για την εκτέλεση
του πρέπει να ψηφίσουµε συµπληρωµατική πίστωση 6.458,35 € προερχόµενη από ΣΑΤΑ
2013 σύµφωνα και µε την 7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού
2.Την αριθ.4/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε το τεχνικό
πρόγραµµα του ∆ήµου Καρδίτσας
3.Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013, ο οποίος
ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 6/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 282/20218/7-2-2013 απόφαση της Γ. Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.
4.Την αριθ. 329/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε έγκριση της 7ης
αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικον. Έτους 2013 µε την
οποία γίνεται ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης εξόδου του Κ.Α.:30-7323.0017 µε
τίτλο: «Ολοκλήρωση παρεµβάσεων στο οδικό δίκτυο Καρδίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)» µε το ποσό
των 6.458,35 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2013 (17.620,81 ΣΑΤΑ ΠΟΕ + 6.458,35
ΣΑΤΑ 2013= 24.079,16 €) (για την εξόφληση του 5ου & τελικού λογαριασµού του έργου
αυτού) µεταφέροντας µέσω αποθεµατικού αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδου:307336.0027 µε τίτλο: «Αποκατάσταση και προστασία γέφυρας Μαυρονερίου στην Τ.Κ.
Καλλιφωνίου (ΣΑΤΑ 2013)» (50.000,00-6.458,35 =43.541,65 €). Μετά από δηµοπρασία
που έγινε στον Κ.Α.:30-7336.0027 για το έργο: «Αποκατάσταση και προστασία γέφυρας
Μαυρονερίου στην Τ.Κ. Καλλιφωνίου (ΣΑΤΑ 2013)» µε συνολικό ποσό 50.000,00 € από
ΣΑΤΑ 2013, υπήρξε έκπτωση 35,85%..
5.Την αριθ. 58/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας µε την
οποία ψηφίστηκε στο Κ.Α 30-7323.0017 ποσό 17.620,81 € προερχόµενα από ΣΑΤΑ ΠΟΕ
6.Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης µε αριθµό πρωτ.41/2-1-2013, 560/10-7-2013
7.Tην εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Σταύρου Παπαγεωργίου ο
οποίος προτείνει την ψήφιση συµπληρωµατικής πίστωσης ποσού 6.458,35 € για
«Ολοκλήρωση παρεµβάσεων στο οδικό δίκτυο Καρδίτσας» προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες εξόφλησης του έργου .
8. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
9.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
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Αποφάσισε οµόφωνα
Την ψήφιση συµπληρωµατικής
πίστωσης ποσού 6.458,35 € σε βάρος του Κ.Α.: 307323.0017 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2013 για «Ολοκλήρωση
παρεµβάσεων στο οδικό δίκτυο Καρδίτσας» για την αποπληρωµή του έργου.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
404/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

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

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

