ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

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

Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Απριλίου του έτους 2014
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ.
165/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 8-4-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
165/2014
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
11/8-4-2014
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 5ης αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. έτους 2014.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
09:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 9294/4-4-2014 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) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

5) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 5, 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 5ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. 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. Γιοβάνη 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. Γιοβάνη ο οποίος ψήφισε
αρνητικά.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση, την 5η αναµόρφωση
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014 που έχει ως ακολούθως:

του

1. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:00-6073.0001 µε αιτιολογία: «∆απάνες
επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια» µε το ποσό
4.500,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000).
2. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου µε το ποσό των 1.000,00 € στον Κ.Α.:4124.0005 µε
τίτλο: «Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήµου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων», η οποία µέσω αποθεµατικού
µεταφέρεται στον Κ.Α. εξόδου:80-8224.0005 µε τίτλο: «Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ
Χαρτοσήµου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων». Βάσει του αριθ. Πρωτ. 2//55469/0026/10-06-2013 του Γενικού
Λογιστηρίου του κράτους και βάσει του αριθ. Πρωτ. ∆ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/3005-2013 της ∆/νσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου Οικονοµικών θα
πρέπει να γίνεται κράτηση υπέρ χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί του
χαρτοσήµου στην κράτηση του 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων σ’ όλες τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί από 18/04/2013.
3. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:30-6672.0002 µε αιτιολογία: «Προµήθεια
υλικών για την συντήρηση & επισκευή φωτεινών σηµατοδοτών» µε το ποσό των
3.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού
από τον Κ.Α.:30-7335.0002 µε αιτιολογία: «Συντήρηση & επισκευή φωτεινών
σηµατοδοτών (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)» (10.000,00-3.000,00=7.000,00).
4. Εγγραφή νέων πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς:
- Στον Κ.Α.:30-7413.0039 µε αιτιολογία: «Μελέτη προστασίας & ∆ιαχείρισης
∆ηµοτικού δάσους Καταφυγίου ∆.Ε. Ιτάµου» µε το ποσό των 20.500,00 € από
ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:30-7413.0040 µε αιτιολογία: «Μελέτη προστασίας & ∆ιαχείρισης
∆ιακατεχόµενου ∆άσους Αγ. Γεωργίου ∆.Ε. Μητρόπολης» µε το ποσό των
23.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.

Στον Κ.Α.:30-7413.0041µε αιτιολογία: «Μελέτη Προστασίας & ∆ιαχείρισης
∆ηµοτικού ∆άσους Ραχούλας ∆.Ε. Ιτάµου» µε το ποσό των 30.000,00 € από
ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:30-7336.0038 µε αιτιολογία: «Αποκατάσταση ζηµιών και
συντηρήσεις σε δηµοτικά κτίρια και κοινόχρηστες υποδοµές στις Τοπικές
Κοινότητες της ∆.Ε.Καρδίτσας» µε το ποσό των 12.600,00 € από ΣΑΤΑ
ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:30-7336.0039 µε αιτιολογία: «Προµήθεια µεταλλικών στοιχείων
για τη δηµιουργία συνθηκών ασφαλείας και λειτουργικότητας στο Αθλητικό
Κέντρο ∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των 15.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:10-7134.0010 µε αιτιολογία: «Προµήθεια οθονών υγρών
κρυστάλλων και οθόνης αφής για το σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων» µε
το ποσό των 5.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:20-7325.0003 µε αιτιολογία: «Μετατόπιση υπόγειου δικτύου
∆ΕΗ» µε το ποσό των 7.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:30-7336.0002 µε αιτιολογία: «Μετατόπιση υπόγειου δικτύου ΟΤΕ
» µε το ποσό των 500,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:30-7336.0003 µε αιτιολογία: «Μετατόπιση υπόγειου δικτύου
Φυσικού Αερίου» µε το ποσό των 2.800,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:20-7325.0004 µε αιτιολογία: «Νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος
από τη ∆ΕΗ για την ηλεκτροδότηση στεγάστρου σε δηµοτική έκταση στην
Τ.Κ. Μυρίνης» µε το ποσό των 23.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:30-7323.0003 µε αιτιολογία: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου
∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των 78.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:30-7323.0004 µε αιτιολογία: «Συντήρηση αγροτικών δρόµων στη
∆.Ε. Μητρόπολης» µε το ποσό των 6.500,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Στον Κ.Α.:30-7326.0003 µε αιτιολογία: «Αποκατάσταση αποχέτευσης στον
οικισµό Σαραντάπορο Τ.Κ. Νεράϊδας» µε το ποσό των 3.000,00 € από ΣΑΤΑ
ΠΟΕ.
- ενίσχυση του Κ.Α.:35-7132.0001 µε αιτιολογία: « Προµήθεια οχήµατος για
τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου (ΣΑΤΑ 2014) µε το ποσό των 2.000,00
€ από ΣΑΤΑ ΠΟΕ (12.000,00 ΣΑΤΑ 2014 + 2.000,00 ΣΑΤΑ ΠΟΕ).
- ενίσχυση
του
Κ.Α.:20-7325.0001
µε
αιτιολογία:
«Επέκταση
ηλεκτροφωτισµού (ΣΑΤΑ 2014)» µε το ποσό των 27.081,78€
(30.000,00+27.081,78=57.081,78).
- Για όλες τις παραπάνω τροποποιήσεις µεταφέρουµε συνολική πίστωση
255.981,78€ µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς:
- Ποσό 15.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:30-7135.0008 µε
αιτιολογία: «Προµήθεια και εγκατάσταση καγκέλων στο ∆ηµοτικό Στάδιο
Καρδίτσας» (ΣΑΤΑ ΠΟΕ). Κατάργηση κωδικού λόγω αποπληρωµής του
παραπάνω υπολοίπου κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
- Ποσό 12.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:30-7322.0004 µε
αιτιολογία: «Βελτίωση αποδυτηρίων στο δηµοτικό γήπεδο Καλλιθήρου
(ΣΑΤΑ ΠΟΕ)» Κατάργηση κωδικού λόγω αποπληρωµής του παραπάνω
υπολοίπου κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
- Ποσό 15.620,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:30-7323.0013 µε
αιτιολογία: «Κατασκευή δηµοτικής οδοποιίας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)». Κατάργηση
κωδικού λόγω αποπληρωµής του παραπάνω υπολοίπου κατά το προηγούµενο
οικονοµικό έτος.
-

B.

Ποσό 2.665,64 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:30-7324.0008 µε αιτιολογία:
«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων - διαµόρφωση εισόδων τοπικών
διαµερισµάτων ∆.Ε. Ιτάµου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)». Κατάργηση κωδικού λόγω
αποπληρωµής του παραπάνω υπολοίπου κατά το προηγούµενο οικονοµικό
έτος.
- Ποσό 38.714,57 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:30-7336.0005 µε
αιτιολογία: «Συντήρηση υποδοµών και κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Ιτάµου
(ΣΑΤΑ ΠΟΕ)» (56.143,57-38.714,57 =17.429,00). Μείωση κωδικού λόγω
αποπληρωµής του παραπάνω ποσού κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
- Ποσό 34.782,67 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:30-7336.0006 µε
αιτιολογία: «Συντήρηση υποδοµών και κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Κάµπου
(ΣΑΤΑ ΠΟΕ)» (37.688,24-34.782,67=2.905,57). Μείωση κωδικού λόγω
αποπληρωµής του παραπάνω ποσού κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
- Ποσό 7.187,79 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:30-7336.0007 µε αιτιολογία:
«Συντήρηση υποδοµών και κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Μητρόπολης (ΣΑΤΑ
ΠΟΕ)Συντήρηση αγροτικών δρόµων στη ∆.Ε. Μητρόπολης (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)»
(17.610,66-7.187,79=10.422,87). Μείωση κωδικού λόγω αποπληρωµής του
παραπάνω ποσού κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
- Ποσό 7.400,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:30-7336.0010 µε αιτιολογία:
«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ΤΚ Καστανιάς ∆Ε Ιτάµου ( ΣΑΤΑ ΠΟΕ)»
(10.000,00-7.400,00=2.600,00). Μείωση κωδικού λόγω αποπληρωµής του
παραπάνω ποσού κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
- Ποσό 24.350,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:30-7336.0027 µε
αιτιολογία: «Αποκατάσταση και προστασία γέφυρας Μαυρονερίου στην Τ.Κ.
Καλλιφωνίου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)» (32.075,28-24.350,00=7.725,28). Μείωση
κωδικού λόγω αποπληρωµής του παραπάνω ποσού κατά το προηγούµενο
οικονοµικό έτος.
- Ποσό 4.920,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:30-7413.0022 µε αιτιολογία:
«Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου Καρδίτσας για την
προετοιµασία υποβολής φακέλλου ένταξης στο πλαίσιο πρόσκλησης του
ΚΑΠΕ-Πράσινα δώµατα σε δηµόσια κτίρια (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)». Κατάργηση
κωδικού λόγω αποπληρωµής του παραπάνω υπολοίπου κατά το προηγούµενο
οικονοµικό έτος.
- Ποσό 25.911,78 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:80-8122.0000 µε
αιτιολογία: «Πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.-Έργα ( ΣΑΤΑ ΠΟΕ)»
(31.411,78-25.911,78=5.500,00). Μείωση κωδικού λόγω αποπληρωµής του
παραπάνω ποσού κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
- Ποσό 67.429,33 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ από τον Κ.Α.:80-8123.0000 µε
αιτιολογία: «Πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.- Μελέτες Έρευνες πειραµατικές
εργασίες και ειδικές δαπάνες ( ΣΑΤΑ ΠΟΕ)» (84.994,0067.429,33=17.564,67). Μείωση κωδικού λόγω αποπληρωµής του παραπάνω
ποσού κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
2. Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδου:1328.0002 µε αιτιολογία: «Έσοδο από Ε.Π.
"Ανταγωνιστικότητα" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Εξοικονόµηση
Ενέργειας Καρδίτσας- ΥΠΟΕΡΓΟ 1:Ενεργειακή αναβάθµιση δηµοτικών κτιρίων Η/Μ
(Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2007-2013)" µε το ποσό των 254.086,58 €
(138.285,00+254.086,58= 392.371,58), το οποίο µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται στον
Κ.Α. Εξόδου:30-7341.0003 µε αιτιολογία: «Εξοικονόµηση Ενέργειας ΚαρδίτσαςΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενεργειακή αναβάθµιση
δηµοτικών κτιρίων Η/Μ. (Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013)» που προέρχεται κατά 100% από πιστώσεις του Ε.Π.
-

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 (σχετ. η 13/0405/203/85/03.01.2014 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης του Γ.Γ.Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής).
3. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:10-6142.0007 µε αιτιολογία: «Αµοιβή
εκκαθάρισης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ.)» µε το
ποσό των 11.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό
(Κ.Α.:9111.0000).
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 131.574,55 €, ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών
Εσόδων του Προϋπολογισµού έτους 2014.
Μειοψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γιοβάνης Γεώργιος

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
165/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

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

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

