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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήμερα την 28η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2012 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα 
(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’ αριθ. 55/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 23/2/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 55 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
5/23-2-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικ. έτους 
2012. 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 3253/16-2-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του 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) Αγραφιώτου Ελένη  18)Σούφλα Ουρανία 1)Χλαπάνας Ηλίας 

2) Αναστασίου Απόστολος  19)Τσιούκης Λάμπρος 2)Ντελής Ιωάννης 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  20)Βερίλλης ∆ομήνικος 3)Τσίπρας Εμμανουήλ 

4) Γούλας Σωτήριος  21)Γεννάδιος Ιωάννης  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα αν και κλήθηκαν νόμιμα 

6) Ζορμπάς Ιωάννης  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  25)Τέγος Χρήστος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  26)Γιοβάνης Γεώργιος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  28)Αρχοντής ∆ημήτριος  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  29)Τσαντήλας Βασίλειος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  30)Χάρμπας Θωμάς  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος    

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

16)Παπαγεωργίου Σταύρος    

17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 30), 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 του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση της 2ης 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου οικ. Έτους 2012 και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σταύρου Παπαγεωργίου η οποία έχει ως 
ακολούθως: 
Επειδή μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού προέκυψαν νέες ανάγκες που δεν είχαν 
προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωσή του ως εξής: 
 
1. Μεταφέρουμε από το αποθεματικό ποσό 50.000,00 € το οποίο εκ παραδρομής 
μεταφέρθηκε εκεί από τον ΚΑ 1214.0006 των εσόδων, προϊόν έκτακτης επιχορήγησης για 
την καταβολή βοηθημάτων ένδειας για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω 
φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο υλοποίησης πρ/των κοινωνικής προστασίας του Ν.∆. 
571/1973», ποσό το οποίο ήρθε στο ∆ήμο πριν τις 31/12/2011 και είχε εισαχθεί στον 
προϋπολογισμό μέσω χρηματικού υπολοίπου. Το εν λόγω ποσό των 50.000 € το 
μεταφέρουμε στον ΚΑ 70.03-6718.0026 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «έκτακτη 
επιχορήγηση για την καταβολή βοηθημάτων ένδειας για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών 
αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο υλοποίησης πρ/των κοινωνικής 
προστασίας του Ν.∆. 571/1973». 
 
2. Μεταφέρουμε ποσό 90.929,60 € από το αποθεματικό στον Κ.Α.70.03-6718.0025 με τίτλο 
«υπόλοιπο προνοιακών επιδομάτων 2011» και ενισχύουμε ισόποσα την υπάρχουσα πίστωση, 
διαμορφώνοντάς την σε 884.913,60 € (793.984 € + 90.929,60 €). 
 
3.Ενισχύουμε τον Κ.Α.:10-6414.0000 με τίτλο «μεταφορές εν γένει» με το ποσό των 
8.000,00 € διαμορφώνοντας έτσι την υπάρχουσα πίστωση σε 10.000,00 € (2.000,00 € + 
8.000,00 €). Το ποσό των 8.000,00 € θα το πάρουμε από το αποθεματικό . 
 
4.Εγγράφουμε στο σκέλος των εσόδων με Κ.Α.4121.0001 με τίτλο «Αλληλεγγύη φυσικών 
προσώπων» ποσό 70.000,00 € και δια του αποθεματικού μεταφέρουμε το παραπάνω ποσό 
στο σκέλος των εξόδων όπου εγγράφουμε νέα πίστωση με Κ.Α.8221.0001 . 
 
5.Μειώνουμε την πίστωση του Κ.Α. 25-6211.0002 με τίτλο «Αντίτιμο ρεύματος 
αντλιοστασίων άρδευσης» με ποσό 1.500,00 € και δια του αποθεματικού μεταφέρουμε το 
ποσό των 1.500,00 € στον Κ.Α. 25-7425.0001 όπου εγγράφουμε νέα πίστωση με τίτλο 
«Καταβολή του παραβόλου που απαιτείται για υλοποίηση πρ/τος αγροτικού εξηλεκτρισμού» 
 
6.Μεταφέρουμε από τον Κ.Α.1311.0001 με τίτλο (ΣΑΤΑ 2011-Γ Κατανομή),το ποσό των 
594.751,00 € στο Κ.Α.5122.0044 με τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο από ΣΑΤΑ 2011. 
 
7.Αποδεχόμαστε ποσό 80.330,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. 
-Αναμορφώνουμε τον πρ/σμό όπως παρακάτω: 
Εγγράφουμε νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.1312.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 
σχολικών κτιρίων» ποσού 80.330,00 και δια του αποθεματικού μεταφέρουμε το παραπάνω 
ποσό στον Κ.Α.00-6711.0002 και ενισχύουμε την υπάρχουσα πίστωση . 
 
8.Αποδεχόμαστε ποσό 22.630,00 € για κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και 
οδοιπορικών εξόδων . 
Αναμορφώνουμε τον πρ/σμό όπως παρακάτω: 
Εγγράφουμε νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.1211.0004 με τίτλο «Κάλυψη δαπανών εκτός 
έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων» με ποσό 22.630,00 € και δια του αποθεματικού 
μεταφέρουμε το ποσό στον Κ.Α.30-6422.0000 που ενισχύουμε την υπάρχουσα πίστωση. 
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9.Μεταφέρουμε από το αποθεματικό ποσό 70.170,00 € στο σκέλος των εξόδων, όπου 
εγγράφουμε νέα πίστωση με Κ.Α.70.01-7521.0006 με τίτλο «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.»  
 
10.Μειώνουμε την πίστωση των εξόδων με Κ.Α.30-7336.0006 με τίτλο «Συντήρηση 
υποδομών και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Κάμπου (ΣΑΤΑ 2012) με το ποσό των 70.000,00 € 
και δια του αποθεματικού μεταφέρουμε ισόποση πίστωση στον Κ.Α.30-6233.0001 με τίτλο 
«Μισθώματα μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες» . 
 
11.Ενισχύουμε την πίστωση των εξόδων με Κ.Α.70.04-6232.0001 με τίτλο «Μισθώματα 
κτιρίων» με το ποσό των 3.500,00 € μεταφέροντας από το αποθεματικό ισόποση πίστωση. 
 
12.Εγγράφουμε στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 10-6255.0002 με τίτλο «Αμοιβή security 
για τη φύλαξη του Κοινοτικού Ξενώνα Μητρόπολης» με ποσό των 15.500,00 € 
μεταφέροντας από το αποθεματικό ισόποση πίστωση. 
 
13.Εγγράφουμε στο σκέλος των εξόδων με Κ.Α. 00-6733.0001 με τίτλο «Καταβολή 
χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» με ποσό 10.000,00 € μεταφέροντας από το 
αποθεματικό ισόποση πίστωση. 
 
14. Ενισχύουμε την πίστωση των εξόδων με Κ.Α. 00-6813.0002 με τίτλο «Λοιπές 
εγγυήσεις» με το ποσό των 13.000,00 € μεταφέροντας από το αποθεματικό ισόποση 
πίστωση. 
 
1. Τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010. 

 
2. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών του ∆ημοτικού Συμβουλίου όπως αυτές 

καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του ∆ήμου οικ. Έτους 2012 ως εξής: 
 
1. Μεταφέρει  από το αποθεματικό ποσό 50.000,00 € το οποίο εκ παραδρομής μεταφέρθηκε 
εκεί από τον ΚΑ 1214.0006 των εσόδων, προϊόν έκτακτης επιχορήγησης για την καταβολή 
βοηθημάτων ένδειας για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών 
καταστροφών στο πλαίσιο υλοποίησης πρ/των κοινωνικής προστασίας του Ν.∆. 571/1973», 
ποσό το οποίο ήρθε στο ∆ήμο πριν τις 31/12/2011 και είχε εισαχθεί στον προϋπολογισμό 
μέσω χρηματικού υπολοίπου. Το εν λόγω ποσό των 50.000 € το μεταφέρει στον ΚΑ 70.03-
6718.0026 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «έκτακτη επιχορήγηση για την καταβολή 
βοηθημάτων ένδειας για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών 
καταστροφών στο πλαίσιο υλοποίησης πρ/των κοινωνικής προστασίας του Ν.∆. 571/1973». 
 
2. Μεταφέρει ποσό 90.929,60 € από το αποθεματικό στον Κ.Α.70.03-6718.0025 με τίτλο 
«υπόλοιπο προνοιακών επιδομάτων 2011» και ενισχύει ισόποσα την υπάρχουσα πίστωση, 
διαμορφώνοντάς την σε 884.913,60 € (793.984 € + 90.929,60 €). 
 
3.Ενισχύει τον Κ.Α.:10-6414.0000 με τίτλο «μεταφορές εν γένει» με το ποσό των 8.000,00 
€ διαμορφώνοντας έτσι την υπάρχουσα πίστωση σε 10.000,00 € (2.000,00 € + 8.000,00 €). 
Το ποσό των 8.000,00 € παίρνεται από το αποθεματικό . 
 
4.Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων με Κ.Α.4121.0001 με τίτλο «Αλληλεγγύη φυσικών 
προσώπων» ποσό 70.000,00 € και δια του αποθεματικού μεταφέρει το παραπάνω ποσό στο 
σκέλος των εξόδων όπου εγγράφουμε νέα πίστωση με Κ.Α.8221.0001 . 
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5.Μειώνει την πίστωση του Κ.Α.25-6211.0002 με τίτλο «Αντίτιμο ρεύματος αντλιοστασίων 
άρδευσης» με ποσό 1.500,00 € και δια του αποθεματικού μεταφέρει το ποσό των 1.500,00 € 
στον Κ.Α. 25-7425.0001 όπου εγγράφει νέα πίστωση με τίτλο «Καταβολή του παραβόλου 
που απαιτείται για υλοποίηση πρ/τος αγροτικού εξηλεκτρισμού» 
 
6.Μεταφέρει από τον Κ.Α.1311.0001 με τίτλο (ΣΑΤΑ 2011-Γ Κατανομή),το ποσό των 
594.751,00 € στο Κ.Α.5122.0044 με τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο από ΣΑΤΑ 2011. 
 
7.Αποδέχεται ποσό 80.330,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. 
-Αναμορφώνει τον πρ/σμό όπως παρακάτω: 
Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.1312.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 
σχολικών κτιρίων» ποσού 80.330,00 και δια του αποθεματικού μεταφέρει το παραπάνω 
ποσό στον Κ.Α.00-6711.0002 και ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση . 
 
8. Αποδέχεται ποσό 22.630,00 για κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών 
εξόδων . 
Αναμορφώνει τον πρ/σμό όπως παρακάτω: 
Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.1211.0004 με τίτλο «Κάλυψη δαπανών εκτός έδρας 
κίνησης και οδοιπορικών εξόδων» με ποσό 22.630,00 € και δια του αποθεματικού μεταφέρει 
το ποσό στον Κ.Α.30-6422.0000 και ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση. 
 
9.Μεταφέρει από το αποθεματικό ποσό 70.170,00 € στο σκέλος των εξόδων, όπου εγγράφει 
νέα πίστωση με Κ.Α.70.01-7521.0006 με τίτλο «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ. 
Α.Ε.». 
 
10.Μειώνει την πίστωση των εξόδων με Κ.Α.30-7336.0006 με τίτλο «Συντήρηση υποδομών 
και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Κάμπου (ΣΑΤΑ 2012) με το ποσό των 70.000,00 € και δια 
του αποθεματικού μεταφέρει ισόποση πίστωση στον Κ.Α.30-6233.0001 με τίτλο «Μισθώματα 
μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες» . 
 
11.Ενισχύει την πίστωση των εξόδων με Κ.Α.70.04-6232.0001 με τίτλο «Μισθώματα 
κτιρίων» με το ποσό των 3.500,00 € μεταφέροντας από το αποθεματικό ισόποση πίστωση. 
 
12.Εγγράφει στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 10-6255.0002 με τίτλο «Αμοιβή security για 
τη φύλαξη του Κοινοτικού Ξενώνα Μητρόπολης» με ποσό των 15.500,00 € μεταφέροντας 
από το αποθεματικό ισόποση πίστωση. 
 
13.Εγγράφει στο σκέλος των εξόδων με Κ.Α. 00-6733.0001 με τίτλο «Καταβολή 
χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» με ποσό  10.000,00 € μεταφέροντας από το 
αποθεματικό ισόποση πίστωση. 
 
14. Ενισχύει την πίστωση των εξόδων με Κ.Α. 00-6813.0002 με τίτλο «Λοιπές εγγυήσεις» 
με το ποσό των 13.000,00 € μεταφέροντας από το αποθεματικό ισόποση πίστωση. 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχαν οι ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Αρβανιτάκου Σοφία, Γιοβάνης Γεώργιος, Αρχοντής ∆ημήτριος, Χάρμπας 
Θωμάς, Γεννάδιος Ιωάννης, Καρκαλέτση Θεοδώρα, Μπατζιάκας Βασίλειος και Τσαντήλας 
Βασίλειος λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε 
Αυξ.Αριθμό 55/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

 

 


