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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Νοεµβρίου 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.487/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 18-11-2013.
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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 12ης αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 09:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.31069/14-11-2013
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) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

3) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

4) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
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.
--------------------------------------

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο επί της 12ης 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 12η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 που έχει ως ακολούθως:
A. 12η Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2013
1 . Τροποποίηση της 4ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2013.
Α. Ενίσχυση του Κ.Α.:80-8123.0000 µε αιτιολογία: «Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές
δαπάνες» µε το ποσό των 40.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τους
παρακάτω κωδικούς που προέρχονται από ΣΑΤΑ 2013 και ΣΑΤΑ ΠΟΕ:
- ποσό 20.554,32 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:30-7326.0009 µε
τίτλο: «Εξωραϊσµός κοινοχρήστων χώρων και αποκατάσταση
προβληµάτων στην Τ.Κ. Απιδιάς, ∆.Ε. Καλλιφωνίου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)»
(47.799,46-20.554,32=27.245,14). Το νέο διατιθέµενο ποσό
ανέρχεται σε 27.245,14 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ, όσο και το
συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του έργου µετά τη δηµοπράτησή
του.
- ποσό 19.445,68 € από ΣΑΤΑ 2013 από τον Κ.Α.:30-7336.0025 µε
τίτλο: «Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στις Τοπικές
Κοινότητες της ∆.Ε. Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2013)» (80.000,0019.445,68= 60.554,32). Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε
60.554,32 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2013 (Το συµβατικό
οικονοµικό αντικείµενο του έργου µετά τη δηµοπράτησή του
ανέρχεται στο ποσό των 44.000,00 €).
Β. Ενίσχυση των παρακάτω κωδικών µε τα παρακάτω ποσά για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων του ∆ήµου:
τον Κ.Α.:80-8312.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε το ποσό των 11.400,00 €
(94.701,49+11.400,00= 106.101,49 €) (Νέα παραστατικά: 11.400,00€).
τον
Κ.Α.:80-8315.0000 µε αιτιολογία: «∆ιάφορα έξοδα» µε το ποσό των 22.545,00 €
(1.027.059,68+22.545,00=1.049.604,68 €) (Νέα παραστατικά: 22.545,00€).
τον Κ.Α.:80-8316.0000 µε αιτιολογία: «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε το ποσό των 6.055,00 €
(2.204.606,14+6.055,00= 2.210.661,14 €) (Νέα παραστατικά: 6.052,77 €).
Μεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 40.000,00€ µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:80-8323.0000 µε
αιτιολογία: «Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» (49.676,41-40.000,00=9.676,41 €),
οι παραπάνω κωδικοί δηµιουργήθηκαν στην 4η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού προκειµένου να
εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ∆ήµου.
Οι παραπάνω αναµορφώσεις γίνονται προκειµένου να µεταφερθεί και να εξοφληθεί το τιµολόγιο 10131/1-32010 µε ανάδοχο: Ειδικός Λογαριασµός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ και µε αιτιολογία: «Ερευνητική
Συνδροµή του ΕΜΠ στο ∆. Καρδίτσας για ανάπτυξη µεθόδου αναβάθµισης του λειτουργικού και αισθητικού

περιβάλλοντος µέσω µικρής κλίµακας έργων» και συνολικής αξίας 40.000,00 € στον Κ.Α.:80-8123.0000 από
ΣΑΤΑ 2013 (19.445,68 €) & από ΣΑΤΑ ΠΟΕ (20.554,32 €), διότι ο παραπάνω ανάδοχος δεν µπορεί να
πληρωθεί –εξοφληθεί από την επιχορήγηση του ∆ήµου για τακτοποίηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του
(Κ.Α.:80-8323.0000) γιατί ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης (αρχείο ΕΛΣΤΑΤ) και δεν µπορεί να γίνει
δεκτός.
Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδου:40-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» (157.000,00+1.500,00=158.500,00 €) µε το ποσό των
1.500,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α.:40-6051.0002 µε τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε» (22.000,00-1.500,00=20.500,00 €) της Υπηρεσίας
Πολεοδοµίας.
Ενίσχυση του Κ.Α.:70.04-6021.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ι.∆.Α.Χ.» (30.000,00+1.000,00=31.000,00 €) µε το ποσό των
1.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α.:70.04-6052.0001 µε τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές
ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου» του ΚΑΠΗ (12.000,00-1.000,00=11.000,00 €).
Ενίσχυση του Κ.Α.:35-6021.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» της Υπηρεσίας Πρασίνου (63.000,00+7.500,00=70.500,00 €)
µε το ποσό των 7.500,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α.:30-6052.0001 µε τίτλο:
«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ» της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων
(110.000,00-7.500,00=102.500,00 €).
Ενίσχυση του Κ.Α.:00-6056.0001 µε τίτλο: «Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ∆Υ-ΤΠ∆Υ» µε το ποσό των 59.400,00 €
(550.000,00+59.400,00 =609.400,00 €) µεταφέροντας αντίστοιχη συνολική πίστωση από τους παρακάτω
κωδικούς:
ποσό 18.400,00 € από τον Κ.Α.:15-6021.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) υπαλλήλων αορίστου» της Υπηρεσίας Πολιτισµού,
Αθλητισµού, Κοινωνικής Πολιτικής (985.000,00-18.400,00 = 966.600,00 €).
ποσό 32.000,00 € από τον Κ.Α.:15-6052.0001 µε τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ, υπαλλήλων αορίστου» της
Υπηρεσίας Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής Πολιτικής (310.000,00-32.000,00= 278.000,00 €).
ποσό 9.000,00 € από τον Κ.Α.:10-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» των
Οικονοµικών- ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου (850.000,00-9.000,00=841.000,00 €).
Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδου:80-8117.0000 µε τίτλο: «Οφειλές εισφορών προς ∆.Ο.Υ και ασφαλιστικά ταµεία»
(654.830,96 + 11.500,00= 666.330,96 €) µε το ποσό των 11.500,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω
αποθεµατικού από τον Κ.Α.:10-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» των
Οικονοµικών- ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου (841.000,00-11.500,00= 829.500,00 €).
Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1319.0028 µε τίτλο: «Έσοδο από το ΕΣΠΑ 2007-2013, Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» µε το ποσό των 126.000,00 €, το οποίο µέσω αποθεµατικού
µεταφέρεται στους παρακάτω κωδικούς:
ποσό 45.000,00 € στον Κ.Α.:70.05-6041.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων της
Υπηρεσίας των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών» (65.000,00+45.000,00=110.000,00).
ποσό 14.000,00€ στον Κ.Α.:70.05-6054.0001 µε τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ
ΙΚΑ της Υπηρεσίας των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών» (18.600,00+14.000,00=32.600,00).
Ποσό 67.000,00€ στον Κ.Α.:70.05-6624.0001 µε τίτλο: «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιµα)»
(120.000,00+67.000,00= 187.000,00).
Το έσοδο προκύπτει από τον οριστικό πίνακα ΕΣΠΑ 2007-2013, ∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής ζωής» ωφελουµένων γυναικών ανά Παιδικό Σταθµό (Α’ Παιδικό Σταθµό 18 θέσεις, Β’
Παιδικό Σταθµό 22 θέσεις και Γ’ Παιδικό Σταθµό 7θέσεις). ∆ηλαδή έχουµε 47 Συνολικές θέσεις εκ των οποίων
οι 45 καλύφθηκαν µε εντολές τοποθέτησης (45 θέσειςΧ2.800,00 €=126.000,00 €).
Εγγραφή νέων πιστώσεων εξόδων στους παρακάτω κωδικούς:
Στον Κ.Α.:30-7323.0046 µε τίτλο: «Εργασίες οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης ∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό
των 17.679,71€ που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2013. Το ποσό αυτό αφορά την αποπληρωµή του έργου λόγω
αύξησης Φ.Π.Α. και αναθεωρήσεων.
Στον Κ.Α.:30-7326.0014 µε τίτλο: «Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων στο ∆ήµο Καρδίτσας» µε το ποσό των
143.927,56 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2013.
Μεταφέροντας συνολική πίστωση 161.607,27 € από ΣΑΤΑ 2013 µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω
κωδικούς:
- ποσό 17.406,04 € από ΣΑΤΑ 2013 από τον Κ.Α.:30-7336.0026 µε
τίτλο: «Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στην πόλη
της Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2013)» (151.000,00-26.843,71-

17.406,04=106.750,25). Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε
106.750,25 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2013, όσο και το συµβατικό
οικονοµικό αντικείµενο του έργου µετά τη δηµοπράτησή του.
- ποσό 12.038,98 € από ΣΑΤΑ 2013 από τον Κ.Α.:30-7336.0021 µε
τίτλο: «Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆.Ε.
Κάµπου (ΣΑΤΑ 2013)» (100.325,13-12.038,98=88.286,15 € ). Το
νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 88.286,15 € προερχόµενο από
ΣΑΤΑ 2013, όσο και το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του
έργου µετά τη δηµοπράτησή του.
- ποσό 43.887,33 € από ΣΑΤΑ 2013 από τον Κ.Α.:30-7336.0022 µε
τίτλο: «Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆.Ε.
Μητρόπολης (ΣΑΤΑ 2013)» (121.805,66-43.887,33=77.918,33) .
Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 77.918,33 € προερχόµενο από
ΣΑΤΑ 2013, όσο και το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του
έργου µετά τη δηµοπράτησή του.
- ποσό 16.554,32 € από ΣΑΤΑ 2013 από τον Κ.Α.:30-7336.0025 µε
τίτλο: «Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στις Τοπικές
Κοινότητες της ∆.Ε. Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2013)» (80.000,0019.445,68-16.554,32=44.000,00). Το νέο διατιθέµενο ποσό
ανέρχεται σε 44.000,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2013, όσο και το
συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του έργου µετά τη δηµοπράτησή
του.
- ποσό 60.254,23 € από ΣΑΤΑ 2013 από τον Κ.Α.:30-7336.0024 µε
τίτλο: «Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆.Ε.
Καλλιφωνίου (ΣΑΤΑ 2013)» (140.000,00-60.254,23= 79.745,77). Το
νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 79.745,77 € προερχόµενο από
ΣΑΤΑ 2013, όσο και το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του
έργου µετά τη δηµοπράτησή του.
- ποσό 11.466,37 € από ΣΑΤΑ 2013 από τον Κ.Α.:30-7336.0027 µε
τίτλο: «Αποκατάσταση και προστασία γέφυρας Μαυρονερίου στην
Τ.Κ. Καλλιφωνίου (ΣΑΤΑ 2013)» (43.541,65-11.466,37=
32.075,28). Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 32.075,28€
προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2013, όσο και το συµβατικό οικονοµικό
αντικείµενο του έργου µετά τη δηµοπράτησή του.
Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:25-6277.0001 µε αιτιολογία: «Οφειλή από κατανάλωση νερού ∆.∆.
∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των 24.700,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη συνολική πίστωση µέσω
αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς:
ποσό 3.400,00 € από τον Κ.Α.:25-6041.0000 µε αιτιολογία: «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων της Υπηρεσίας
Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης» (41.500,00-3.400,00=38.100,00).
Ποσό 1.300,00 € από τον Κ.Α.:25-6054.0000 µε αιτιολογία: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»
της Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης» (11.000,00-1.300,00=9.700,00).
Ποσό 20.000,00€ από τον Κ.Α.:25-6642.0000 µε αιτιολογία: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση
αντλιοστασίων» της Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης» (20.000,00-20.000,00=0,00).
Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α.:20-6051.0005 µε αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΒΑΡΕΩΝ ΤΕΑ∆Υ
(ΤΑ∆ΚΥ)» µε το ποσό των 200,00 € (3.500,00+200,00=3.700,00) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από τον
Κ.Α.: Κ.Α.:20-6051.0001 µε αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ» της Υπηρεσίας Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισµού (12.000,00-200,00=11.800,00).
Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α.:4131.0044 εσόδου µε αιτιολογία: «Εισφορά υπέρ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑ∆Υ
(ΤΑ∆ΚΥ)» µε το ποσό των 600,00 € (9.875,00+600,00=10.475,00) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω
αποθεµατικού στον Κ.Α.:80-8231.0045 µε αιτιολογία: « Απόδοση εισφορών υπέρ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ)»
(9.875,00+600,00=10.475,00).
Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α.:00-6221.0001 µε αιτιολογία: «Ταχυδροµικά τέλη» µε το ποσό των 5.000,00€
(10.000,00+5.000,00=15.000,00) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:70.017122.0001 µε αιτιολογία: «Πληρωµή στην ΕΤΕ δόσης & τόκων του τιµήµατος αγοράς οικοπέδων»
(200.000,00-5.000,00=195.000,00).
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+40.000,00 = 200.000,00 €)
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τον
Κ.Α.:00-6715.0001 µε τίτλο: «Επιχορήγηση στο ∆ΟΠΑΚ (Νέο ΝΠ∆∆
Καρδίτσας) (1.050.000,00-10.000,00-40.000,00= 1.000.000,00 €).
Ενίσχυση του Κ.Α.:00-6718.0004 µε αιτιολογία: «Χορήγηση ετήσιας εισφοράς στο Κέντρο Υποστήριξης και
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€
(90.000,00+20.000,00=110.000,00) µεταφέροντας µέσω αποθεµατικού αντίστοιχη πίστωση από τον
Κ.Α.:70.01-7122.0001 µε αιτιολογία: «Πληρωµή στην ΕΤΕ δόσης & τόκων του τιµήµατος αγοράς οικοπέδων»
(195.000,00-20.000,00=175.000,00).
Αποδοχή και εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:1214.0008 µε αιτιολογία: «Έσοδο για βοηθήµατα ένδειας και
αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών κατοίκων λόγω φυσικών καταστροφών (Ν.∆. 57/93-Πληµµύρα
26/09/2011)» µε το ποσό των 11.920,00€, το οποίο µεταφέρεται µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α.:70.036741.0015 µε αιτιολογία: «Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις Επίδοµα
απροστάτευτων παιδιών (Χ.Υ.14.031,00 +7.631,00 από Κ.Α.:1214.0006+11.920,00 από Κ.Α.:1214.0008).
Βάσει της αρ.πρωτ. 33649/11-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ο ∆ήµος µας θα λάβει το ποσό
των 11.920,00 € για βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών κατοίκων λόγω φυσικών
καταστροφών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας του Ν.∆. 57/93 (πληµµύρα 2609-2011).
Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1319.0028 µε τίτλο: «Έσοδο από το Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών
στην Καρδίτσα» µε κωδικό MIS 4533398 µε το ποσό των 570.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση
µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α. Εξόδου :30-7322.0018 µε τίτλο: «Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών
στην Καρδίτσα» από το Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013, βάσει της
Απόφασης Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. πρωτ. 1785/10-10-2013.
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 6.427,53 €, ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων
του Προϋπολογισµού έτους 2013.
Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013
Με την παρούσα τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος 2013, εγγράφονται νέα έργα στο Τεχνικό
Πρόγραµµα, ενώ πραγµατοποιούνται τροποποιήσεις στις διατιθέµενες πιστώσεις, προκειµένου να καλυφθούν
απαιτήσεις εξόφλησης υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών και χρηµατοδότησης έργων.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7322.0018 και τίτλο «Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών
στην Καρδίτσα», ενταγµένο στο Ε.Π. Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 µε το
ποσό των 570.000,00 € και χρηµατοδότηση 100%.
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΑΤΑ
Πραγµατοποιούνται οι παρακάτω µειώσεις σε έργα χρηµατοδοτούµενα από ΣΑΤΑ, τα οποία είτε δε θα
εκτελεστούν, είτε επαρκεί το νέο υπόλοιπο για την πλήρη χρηµατοδότησή τους:
Μειώνεται κατά το ποσό των 20.554,32 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ο Κ.Α. 30-7326.0009 µε τίτλο «Εξωραϊσµός
κοινοχρήστων χώρων και αποκατάσταση προβληµάτων στην Τ.Κ. Απιδιάς, ∆.Ε. Καλλιφωνίου». Το νέο
διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 27.245,14 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ, όσο και η σχετική σύµβαση.
Μειώνεται κατά το ποσό των 36.000,00 € από ΣΑΤΑ 2013 ο Κ.Α. 30-7336.0025 µε τίτλο «Βελτίωση και
συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στις Τοπικές Κοινότητες της ∆.Ε. Καρδίτσας». Το νέο διατιθέµενο ποσό
ανέρχεται σε 44.000,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2013, επαρκεί για τη χρηµατοδότηση του έργου µετά τη
δηµοπράτησή του.
Μειώνεται κατά το ποσό των 17.406,04 € από ΣΑΤΑ 2013 ο Κ.Α.:30-7336.0026 µε τίτλο «Βελτίωση και
συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στην πόλη της Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2013)». Το νέο διατιθέµενο ποσό
ανέρχεται σε 106.750,25 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2013, όσο και το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο
του έργου µετά τη δηµοπράτησή του.
Μειώνεται κατά το ποσό των 12.038,98 € από ΣΑΤΑ 2013 ο Κ.Α.:30-7336.0021 µε τίτλο «Βελτίωση και
συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆.Ε.
Κάµπου». Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 88.286,15 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2013, όσο και το
συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του έργου µετά τη δηµοπράτησή του.

Μειώνεται κατά το ποσό των 43.887,33 € από ΣΑΤΑ 2013 ο Κ.Α.:30-7336.0022 µε τίτλο «Βελτίωση και
συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆.Ε. Μητρόπολης» . Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 77.918,33 €
προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2013, όσο και το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του έργου µετά τη δηµοπράτησή
του.
Μειώνεται κατά το ποσό των 60.254,23 € από ΣΑΤΑ 2013 ο Κ.Α.:30-7336.0024 µε τίτλο «Βελτίωση και
συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆.Ε. Καλλιφωνίου». Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 79.745,77 €
προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2013, όσο και το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του έργου µετά τη δηµοπράτησή
του.
Μειώνεται κατά το ποσό των 11.466,37 € από ΣΑΤΑ 2013 ο Κ.Α.:30-7336.0027 µε τίτλο «Αποκατάσταση και
προστασία γέφυρας Μαυρονερίου στην Τ.Κ. Καλλιφωνίου».Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 32.075,28 €
προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2013, όσο και το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του έργου µετά τη δηµοπράτησή
του.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Το προκύπτον αποµειούµενο ποσό από τις παραπάνω µειώσεις ανέρχεται σε 20.554,32 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ και
σε 181.052,95 € από ΣΑΤΑ 2013, ήτοι σύνολο 201.627,27 € . Το ποσό διατίθεται αποκλειστικά για τη
χρηµατοδότηση ή αποπληρωµή επενδυτικών δράσεων του ∆ήµου Καρδίτσας ως ακολούθως:
Ποσό 40.000,00 € που προέρχεται κατά 20.554,32 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ και κατά 19.445,68 € από ΣΑΤΑ 2013
µεταφέρεται για την ενίσχυση του Κ.Α. 80-8123.0000 µε αιτιολογία: «Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες
και ειδικές δαπάνες» προκειµένου να εξοφληθεί το τιµολόγιο 10131/1-3-2010 µε δικαιούχο τον Ειδικό
Λογαριασµό Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ και µε αιτιολογία: «Ερευνητική Συνδροµή του ΕΜΠ στο ∆.
Καρδίτσας για ανάπτυξη µεθόδου αναβάθµισης του λειτουργικού και αισθητικού περιβάλλοντος µέσω µικρής
κλίµακας έργων».
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7323.0046 και τίτλο: «Εργασίες οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης
∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των 17.679,71€ που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2013. Το ποσό αυτό αφορά την
αποπληρωµή του έργου λόγω αύξησης Φ.Π.Α. και αναθεωρήσεων.
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7326.0014 και τίτλο: «Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων στο ∆ήµο
Καρδίτσας» µε το ποσό των 143.927,56 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2013.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
487/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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