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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 17η του µήνα Ιουνίου του έτους 2014 και
ώρα 10.00 π.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. 263/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 10/6/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 263
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
10/10-6-2014
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.: 15399/17-6-2014

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2014
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
19.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 14308/6-6-2014 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
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αναστασίου Απόστολος

13) Σούφλα Ουρανία

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Γούλας Σωτήριος

14) Τσιούκης Λάµπρος

2) Αρβανιτάκου Σοφία

3) Ζορµπάς Ιωάννης

15) Γεννάδιος Ιωάννης

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

4) Κατσιαβάρας Θωµάς

16) Ντελής Ιωάννης

4) Καραγιάννης Νικόλαος

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

5) Μπατζιάκας Βασίλειος

6) Κωτούλας Φίλιππος

18) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Χλαπάνας Ηλίας

7) Μαρκινός Αθανάσιος

19) Τσίπρας Εµµανουήλ

7) Βερίλλης ∆οµήνικος

8) Μουζιούρας Νικόλαος

20) Γιοβάνης Γεώργιος

8) Καρκαλέτση Θεοδώρα

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος

21) Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Χάρµπας Θωµάς

10) Νασιάκου Αλεξάνδρα

22) Παπαδηµητρίου Φώτιος

11) Παπαγεωργίου Σταύρος

23) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

24) Τσαντήλας Βασίλειος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 24), 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.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση τροποποίησης τεχνικού
προγράµµατος του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2014, το οποίο εγκρίθηκε µε την
υπ'αριθµ. 661/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2. Τη σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου Έργων και Πολεοδοµίας κ. Φιλ. Κωτούλα
3. Την προτεινόµενη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος
4. Την υπ'αριθµ. 262/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η
8η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014
5. Τις διατάξεις των άρθρων 208 και 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων &
Κοινοτήτων»
6. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων
7. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της έγκρισης της 8ης
αναµόρφωσης του προϋπολογισµού ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι, πλην
των κ.κ Τσίπρα, Γιοβάνη και Μακροστέργιου, οι οποίοι ψήφισαν λευκό
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2014, η
οποία έχει ως εξής:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μειώσεις και καταργήσεις κωδικών
•

•

•

•

•

•

Μειώνεται κατά το ποσό των 28.194,34 € ο Κ.Α.:30-7312.0022 µε αιτιολογία:
«Βιολογικός καθαρισµός Σαραντάπορου Νεράϊδας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)» (28.194,3428.194,34=0,00). Το νέο υπόλοιπο στον εν λόγω Κ.Α. ανέρχεται σε 0,00 €.
Μειώνεται κατά το ποσό των 14.000,00 € ο Κ.Α.:30-7336.0031 µε αιτιολογία:
«Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ. της ∆.Ε.Καρδίτσας
(ΣΑΤΑ 2014)» (40.000,00-14.000,00=26.000,00). Το νέο υπόλοιπο διαµορφώνεται
σε 26.000,00 €, ποσό που επαρκεί για την υλοποίηση του έργου, το οποίο έχει
δηµοπρατηθεί.
Μειώνεται κατά το ποσό των 19.000,00 € ο Κ.Α.:30-7336.0032 µε αιτιολογία:
«Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στη ∆.Ε. Κάµπου (ΣΑΤΑ
2014)» (64.000,00-19.000,00= 45.000,00). Το νέο υπόλοιπο διαµορφώνεται σε
45.000,00 €, ποσό που επαρκεί για την υλοποίηση του έργου, το οποίο έχει
δηµοπρατηθεί.
Μειώνεται κατά το ποσό των 30.000,00 € ο Κ.Α.:30-7336.0014 µε αιτιολογία:
«Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών ∆ήµου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)»
(30.000,00-30.000,00= 0,00). Το νέο υπόλοιπο διαµορφώνεται σε 0,00 €.
Μειώνεται κατά το ποσό των 22.000,00 € ο Κ.Α.:30-7336.0033 µε αιτιολογία:
«Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στη ∆.Ε. Καλλιφωνίου (ΣΑΤΑ
2014)» (65.000,00-22.000,00= 43.000,00). Το νέο υπόλοιπο διαµορφώνεται σε
43.000,00 €, ποσό που επαρκεί για την υλοποίηση του έργου, το οποίο έχει
δηµοπρατηθεί.
Μειώνεται κατά το ποσό των 24.000,00 € ο Κ.Α.:30-7336.0036 µε αιτιολογία:
«Βελτίωση και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και πεζοδροµίων στην
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•

πόλη της Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2014)» (70.000,00-24.000,00= 46.000,00). Το νέο
υπόλοιπο διαµορφώνεται σε 46.000,00 €, ποσό που επαρκεί για την υλοποίηση του
έργου, το οποίο έχει δηµοπρατηθεί.
Μειώνεται κατά το ποσό των 83.000,00 € ο Κ.Α.:80-8115.0000 µε αιτιολογία:
«∆ιάφορα έξοδα (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)» (459.540,66-83.000,00= 376.540,66).

Εγγραφές νέων κωδικών έργων
Από τις παραπάνω µειώσεις προκύπτει ποσό 220.194,34 €, το οποίο προέρχεται κατά
141.194,34 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ και κατά 79.000,00 € από ΣΑΤΑ 2014, το οποίο και
διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση έργων ως ακολούθως:
•

•

•

•

•

•

•

Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:30-7322.0005 µε αιτιολογία: «Αναβάθµιση
της παιδικής χαράς του Παυσιλύπου» µε το ποσό των 140.000,00€ που προέρχεται
κατά 136.194,34 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ και κατά 3.805,66€ από ΣΑΤΑ 2014.
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:30-7322.0002 µε αιτιολογία: «Εργασίες σε
υφιστάµενες παιδικές χαρές σε εφαρµογή της 18239/5-5-2014 (ΦΕΚ Β’1289/21-52014) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών» µε το ποσό των 32.094,34€ που
προέρχεται από ΣΑΤΑ 2014.
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:30-7332.0001 µε αιτιολογία: «Ανακατασκευή
χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Σταδίου Καρδίτσας» µε το ποσό των 40.000,00 € που
προέρχεται από ΣΑΤΑ 2014.
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:30-6661.0003 µε αιτιολογία: «Προµήθεια και
τοποθέτηση στεγάστρου σε δηµοτικό κτίριο του ∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των
1.000,00€ που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2014.
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:30-6662.0006 µε αιτιολογία: «Προµήθεια
πλαστικού υφάσµατος (νάιλον) για τις ανάγκες διαµόρφωσης υποδοµών στο ∆ήµο
Καρδίτσας» µε το ποσό των 2.100,00€ που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2014.
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:25-6672.0010 µε αιτιολογία: «Προµήθεια και
εγκατάσταση υδροµετρητών σε αρδευτικές γεωτρήσεις της ∆.Ε. Καλλιφωνίου » µε το
ποσό των 3.500,00€ που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:25-7132.0001 µε αιτιολογία: «Προµήθεια
βάρκας (µαζί µε τρέϊλερ) για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του
αντλιοστασίου της ∆.Ε. Μητρόπολης » µε το ποσό των 1.500,00€ που προέρχεται από
ΣΑΤΑ ΠΟΕ.

Λευκό ψήφισαν οι κ.κ Τσίπρας, Γιοβάνης και Μακροστέργιος
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 263/2014
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

