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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα Μαϊου του έτους 2014 και
ώρα 15.00 µ.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 256/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 09/5/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν
αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 256
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
9/09-5-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθµ.Πρωτ.: 12391/14-5-2014

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Έγκριση της 6ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας
οικονοµικού έτους 2014.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Μαίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα
13.15, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 12020/9-5-2014 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

18) Παπαδηµητρίου Φώτιος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

19) Τσαντήλας Βασίλειος

2) Ζορµπάς Ιωάννης

3) Γούλας Σωτήριος

3) Κατσιαβάρας Θωµάς

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

4) Μαρκινός Αθανάσιος

5) Καραγιάννης Νικόλαος

5) Μουζιούρας Νικόλαος

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

6) Χλαπάνας Ηλίας

7) Κωτούλας Φίλιππος

7) Βερίλλης ∆οµήνικος

8) Μπατζιάκας Βασίλειος

8) Γεννάδιος Ιωάννης

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος

9) Καρκαλέτση Θεοδώρα

10) Νασιάκου Αλεξάνδρα

10) Ντελής Ιωάννης

11) Παπαγεωργίου Σταύρος

11) Σουφλάκος Βασίλειος

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

12) Μακροστέργιος Αθανάσιος

13) Σούφλα Ουρανία
14) Τσιούκης Λάµπρος
15) Ντούρλιας ∆ηµήτριος
16) Τσίπρας Εµµανουήλ
17) Γιοβάνης Γεώργιος

13)

13) Αρχοντής ∆ηµήτριος
14) Χάρµπας Θωµάς
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 19), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.
--------------------------------------------

Α. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε εκτάκτως προκειµένου να συζητήσει και να λάβει
απόφαση σχετικά µε έγκριση 6ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας
οικονοµικού έτους 2014.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης η πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Αλεξάνδρα
Νασιάκου ανέφερε ότι το θέµα συζητείται εκτάκτως, διότι η αναµόρφωση αφορά
ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σύµφωνα δε µε το υπ'αριθµ. 10069/11-3-2014 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, µέχρι 31-5-2014 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από πλευράς
∆ήµου Καρδίτσας όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και να αποσταλούν στο Υπουργείο
όλες οι εντολές εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, ώστε να µην υπάρξει
απώλεια εσόδων από επιστροφή αδιάθετων ποσών από την ειδική χρηµατοδότηση. Κάλεσε
δε το Σώµα να αποφανθεί για το κατεπείγον ή µη του θέµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 93 παρ. 6, 95 παρ. 4 εδ. 3 Ν. 3463/2006 και 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την κ. πρόεδρο και είδε τις σχετικές διατάξεις
αποφάσισε οµόφωνα
Θεωρεί τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα. Εγκρίνει τη συζήτηση του ανωτέρω
αναγραφοµένου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης για τους ανωτέρω αναγραφοµένους
λόγους.
Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε
µε την υπ'αριθµ. 703/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµ.
140/8075/30-1-2014 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας.
2. Την υπ΄ αριθµ. 184/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εισηγείται
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση της 6ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του
∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014
3. Τη σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου
4. Την προτεινόµενη 6η αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
5. Την κοινή δήλωση των δηµοτικών συµβούλων, µελών της δηµοτικής παράταξης “Λαϊκή
Συσπείρωση” κ.κ Τσίπρα και Γιοβάνη, η οποία αναγνώσθηκε, καταχωρήθηκε στα πρακτικά
της συνεδρίασης και µε την οποία οι ανωτέρω δήλωσαν µεταξύ άλλων την αντίθεσή τους
στη µη καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του Κέντρο Γυναικών και
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση
6. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων» και του
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άρθρου 266 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

αποφάσισε οµόφωνα
Εγκρίνει την 6η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους
2014, η οποία έχει ως εξής:
1. Σε συνέχεια της Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας µε αριθµ. 198/2014 µε θέµα: «∆ιαγραφή
Παραστατικών και Μισθοδοτικών Καταστάσεων Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών» διαγράφηκε το ποσό
των 231.964,31 € σε παραστατικά αναλυτικά όπως παρακάτω:
K.A.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

80-8311.0000

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές αιρετών αρχόντων και
τρίτων
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
∆απάνες προµήθειας
αναλωσίµων

80-8312.0000
80-8313.0000
80-8314.0000
80-8315.0000
80-8316.0000
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΟΣΟ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ
152.994,75
9.853,39
94,18
192,50
39.566,72
29.262,77
231.964,31

Από τις παραπάνω διαγραφές προκαλείται πλεονάζον συνολικό ποσό 231.964,31 € στον Κ.Α.:80-83.
Ενισχύουµε τους παρακάτω κωδικούς ληξιπροθέσµων µέσω αποθεµατικού όπως παρακάτω προκειµένου
στην κατάσταση των ληξιπροθέσµων να καλύψουµε το παραπάνω ποσό (231.964,31 €) των παραστατικών που
διαγράφηκαν. Η επιλογή γίνεται κατά χρονολογική σειρά & κατά προτεραιότητα αντιµετώπισης επιτακτικών
αναγκών στο να προσεγγίσει το σύνολο των παραστατικών που θα εισαχθούν στην κατάσταση των ληξιπροθέσµων
το παραπάνω ποσό (231.964,31 €):
- Ενίσχυση του 80-8313.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων» µε το
ποσό των 136.218,82€ (Νέα παραστατικά αξίας: 136.311,04 €) (∆ιαγραφές:94,18€).
(Προϋπολογισµός: 907.559,14+136.218,82=1.043.777,96 €).
- Ενίσχυση του 80-8314.0000 µε αιτιολογία: «Φόροι- Τέλη» µε το ποσό των 2.178,71€ (Νέα
παραστατικά αξίας: 2.371,21€) (∆ιαγραφές:192,50 €) (Προϋπολογισµός:15.050,85+2.178,71=
17.229,56).
- Ενίσχυση του 80-8316.0000 µε αιτιολογία: «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων » µε το ποσό
των 35.550,99€ (Νέα παραστατικά αξίας: 64.813,76 €) (∆ιαγραφές:29.262,77 €)
(Προϋπολογισµός: 600.202,52+35.550,99=635.753,51).
- Ενίσχυση του 80-8321.0000 µε αιτιολογία: «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες
παγίων», µε το ποσό των 2.242,46€ (Νέα παραστατικά αξίας: 2.242,46 €) (∆ιαγραφές:0,00 €)
(Προϋπολογισµός:34.959,63+2.242,46=37.202,09).
Μεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 176.190,98€ µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω
κωδικούς:
- ποσό 133.377,65€ (∆ιαγραφές: 152.994,75€) από τον Κ.Α.:80-8311.0000 µε αιτιολογία:
«Αµοιβές
και
έξοδα
προσωπικού»
(Νέα
παραστατικά
αξίας:
19.617,10€)
(Προϋπολογισµός:483.976,85-133.377,65= 350.599,20 €).
- ποσό 9.853,39€ (∆ιαγραφές:9.853,39€) από τον Κ.Α.:80-8312.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές
αιρετών αρχόντων και τρίτων» (Νέα παραστατικά αξίας: 0,00€)
(Προϋπολογισµός:
122.275,73-9.853,39=112.422,34).
- ποσό 32.959,94€ (∆ιαγραφές:39.566,72€) από τον Κ.Α.:80-8315.0000 µε αιτιολογία:
«∆ιάφορα έξοδα», (Νέα παραστατικά αξίας: 6.606,78€) (Προϋπολογισµός: 564.279,0832.959,94= 531.319,14).
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οι παραπάνω κωδικοί δηµιουργήθηκαν στην 1η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού 2014 &
αναµορφώθηκαν στην 4η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2014, προκειµένου να εξοφληθούν οι
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ∆ήµου.
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 131.574,55 €, ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων
του Προϋπολογισµού έτους 2014.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι δηµοτικοί
σύµβουλοι της δηµ. παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, κ.κ Τσίπρας και Γιοβάνης, οι οποίοι µε
δήλωσή τους αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 256/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

