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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014
και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ.
125/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 26-3-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
125/2014
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
9/26-3-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης 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 3ης αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
9:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 7560/17-3-2014 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) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό 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 3ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας
οικονοµικού έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη:
1) Τη σχετική εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής και Αντιδηµάρχου
Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου
2) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε
µε την υπ'αριθµ. 703/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010.
4) Την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα ο
ψηφίσει αρνητικά.

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
αρνητικά.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση, την 3η αναµόρφωση
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014 που έχει ως ακολούθως:

του

1.Μεταφορά του ποσού των 10.000,00 από τον Κ.Α.:35-6272.0001 µε αιτιολογία: «Εγκατάσταση υπόγειου συστήµατος
άρδευσης σε κοινόχρηστους διαµορφωµένους χώρους (ΣΑΤΑ 2014)» στο αποθεµατικό (Κ.Α.:9111.0000). Καταργούµε
το κωδικό αυτό (Κ.Α.:35-6272.0001) γιατί το παραπάνω έργο εγγράφτηκε εκ παραδροµής στον Προϋπολογισµό 2014 δύο
φορές (Κ.Α.Εσόδου:1311.0000) και στον Κ.Α.:35-7312.0001 µε την ίδια αιτιολογία και µε το ίδιο ποσό.
2.Μεταφορά του ποσού των 5.500,00 από τον Κ.Α.:30-7341.0011 µε αιτιολογία: «Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον
οικισµό Μαύρικα Καρδίτσας (οδοποιΐα-ηλεκτροφωτισµός) (ΕΣΠΑ- Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος- Ηπείρου 20072013)» στο αποθεµατικό (Κ.Α.:9111.0000). Η παραπάνω αναµόρφωση γίνεται, γιατί το ποσό των 5.500,00 €
τιµολογήθηκε µε το αριθµ. Τιµολόγιο 45/11-12-2013 και βαρύνει στον Προϋπολογισµό 2014 τον Κ.Α.:80-8122.0000 µε
αιτιολογία: «Έργα», συνεπώς εκ παραδροµής γράφτηκε δύο φορές µια στον Κ.Α.: 30-7341.0011 και µια στον Κ.Α.: 808122.0000 (Κ.Α.Εσόδου:1321.0007).
3.Αποδοχή και εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:1214.0010 µε αιτιολογία: «Έσοδο για την υλοποίηση Προγράµµατος
Βοήθεια στο σπίτι (Α΄Τρίµηνο 2013- αποκλειστικά και µόνο για την υλοποίηση του 20% του πρ. Βοήθεια στο Σπίτι για
την περίοδο αυτή)» µε το ποσό των 17.067,53 €, το οποίο µεταφέρεται µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α.:00-6737.0001 µε
αιτιολογία: «Χρηµατοδότηση ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (∆ΗΚΕΚ)». Βάσει της αρ. πρωτ. 5853/17-02-2014
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ο ∆ήµος µας έλαβε το ποσό των 17.067,53 € (Αναγγελία πίστωσης µε αρ. πρωτ.
36395/26-02-2014) για την υλοποίηση Προγράµµατος Βοήθεια στο σπίτι-Α’ τρίµηνο 2013 από τη ∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ).
4.Εγγραφή νέας πίστωσης ποσού 79.850,00 € (149.850,00 Συµµετοχή -70.000,00 πληρώθηκε= 79.850,00) στον
Κ.Α.:70.01-7521.0001 µε τίτλο: «Συµµετοχή στο κεφάλαιο της Παυσιλύπου Α.Ε.» µεταφέροντας ανάλογη πίστωση µέσω
αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς:
- ποσό 21.000,00€ από τον Κ.Α.:00-6031.0002 µε τίτλο: «Αποδοχές Νοµικού Συµβούλου»
(45.000,00-21.000,00=24.000,00€).
- ποσό 8.500,00€ από τον Κ.Α.:00-6053.0004 µε τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ» (10.000,00-8.500,00=1.500,00€).
- ποσό 20.000,00€ από τον Κ.Α.:00-6222.0001 µε τίτλο: «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη εσωτερικού» (30.000,00-20.000,00=10.000,00).
- ποσό 5.500,00€ από τον Κ.Α.:00-6737.0001 µε τίτλο: «Χρηµατοδότηση ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης (∆ΗΚΕΚ) (22.500,00-5.500,00=17.000,00 €).
ποσό 24.850,00€ από τον Κ.Α.:00-6492.0001 µε τίτλο: «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων η
συµβιβαστικών πράξεων» (60.000,00-24.850,00=35.150,00 €).

5.Εγγραφή νέων πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς εσόδων, βάσει της αριθµ. Πρωτ. 1089/25-2-2014 Απόφαση
Ένταξης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος- Ηπείρου 2007-2013:
- ποσό 1.090.000,00 € στον Κ.Α.:1321.0013 µε αιτιολογία: «Έσοδο από Ε.Π. Θεσσαλίας για
την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση Θεοδωρίδειου Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους µε
αναπηρία «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» (Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος- Ηπείρου 2007-2013).
- ποσό 72.693,00 € στον Κ.Α.:1321.0014 µε αιτιολογία: «Έσοδο από Ε.Π. Θεσσαλίας για την
εκτέλεση της Προµήθειας εξοπλισµού του έργου «Επέκταση Θεοδωρίδειου Κέντρου
Υποστήριξης για ανθρώπους µε αναπηρία «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» (Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς
Ελλάδος- Ηπείρου 2007-2013).
Μεταφέροντας µέσω αποθεµατικού αντίστοιχες πιστώσεις στους παρακάτω
κωδικούς εξόδων:
- ποσό 1.090.000,00 € στον Κ.Α.:30-7341.0027 µε αιτιολογία:«Επέκταση Θεοδωρίδειου
Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους µε αναπηρία «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» (Ε.Π. ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδος- Ηπείρου 2007-2013).
ποσό 72.693,00 € στον Κ.Α.:30-7341.0028 µε αιτιολογία: Προµήθεια εξοπλισµού του έργου «Επέκταση Θεοδωρίδειου
Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους µε αναπηρία «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» (Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος- Ηπείρου 20072013).
6.Εγγραφή νέων πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
- στον Κ.Α.:30-7323.0001 µε αιτιολογία: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιΐας στη Τ.Κ. Νεράιδας»
µε το ποσό των 7.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- στον Κ.Α.:30-7336.0037 µε αιτιολογία: «Άρση καταπτώσεων και αντιµετώπιση
κατολισθητικών φαινοµένων στη Τ.Κ. Νεράιδας» µε το ποσό των 7.000,00 € από ΣΑΤΑ
ΠΟΕ.
- στον Κ.Α.:30-7413.0003 µε αιτιολογία: «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας θυλάκων
Φαναρίου- Αγίου Νικολάου- Αγ. Παρασκευής του ∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των
7.380,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
Μεταφέροντας συνολική πίστωση 21.380,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον
Κ.Α.:30-7323.0013 µε αιτιολογία: «Κατασκευή δηµοτικής οδοποιίας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)». Το παραπάνω έργο
αποπληρώθηκε τα παρελθόντα οικονοµικά έτη και συγκεκριµένα ο 3ος και τελικός λογαριασµός ποσού 36.488,70€
εξοφλήθηκε µε το ΧΕΠ 2087 Α/19-12-2013 στον Ανάδοχο Ευθυµίου Ευρ. Λάµπρο.
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 147.074,55 €, ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων του
Προϋπολογισµού έτους 2014.

Μειοψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσίπρας Εµµανουήλ.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
125/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

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

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

