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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 6η του μήνα Απριλίου 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’ αριθμ. 106/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 2/4/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
7/2-4-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Αριθ.Πρωτ. 8808/6-4-2012  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικ. 

έτους 2012 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και ώρα 

7:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7593/23-3-2012 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 

τακτική συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας, κατόπιν αναβολής της προγραμματισθείσας 

για 29-3-2012 συνεδρίασης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  18)Τσιούκης Λάμπρος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  19)Βερίλλης ∆ομήνικος 2)Χλαπάνας Ηλίας 

3) Γούλας Σωτήριος  20)Γεννάδιος Ιωάννης   

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21)Καρκαλέτση Θεοδώρα Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

5) Ζορμπάς Ιωάννης  22)Ντελής Ιωάννης  

6) Καραγιάννης Νικόλαος  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

7) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  25)Τέγος Χρήστος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  26)Γιοβάνης Γεώργιος  

10)Μαρκινός Αθανάσιος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

11)Μουζιούρας Νικόλαος  28)Τσίπρας Εμμανουήλ  

12)Μπατζιάκας Βασίλειος  29)Αρχοντής ∆ημήτριος  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  30)Τσαντήλας Βασίλειος  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα  31)Χάρμπας Θωμάς  

15)Παπαγεωργίου Σταύρος    

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

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

μελών, παρόντες ήταν 31), 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.  

--------------------------- 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση της 
3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2012 και αφού 
έλαβε υπόψη: 
 
Α. Την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Στ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε 
ότι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού προέκυψαν νέες ανάγκες που δεν είχαν 
προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωσή 
του ως εξής: 
 
“1. Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α. 1612.0001 με τίτλο «Εσοδο από εκκαθάριση του 
Κοινοτικού Ξενώνα Μητρόπολης» με ποσό 35.503,26 €,το οποίο μεταφέρει στο 
αποθεματικό. 
 
2. Από το αποθεματικό μεταφέρει ποσό 202.000,00 € και ενισχύει ισόποσα την υπάρχουσα 
πίστωση του Κ.Α.00-6813.0001 με τίτλο «Λοιπές εγγυήσεις για δάνεια ∆ΕΥΑΚ». 
 
3. Από το αποθεματικό μεταφέρει πίστωση 7.000,00 € και ενισχύει ισόποσα την πίστωση των 
εξόδων με Κ.Α.00-6813.0003 με τίτλο «Λοιπές εγγυήσεις για δάνεια ∆ΗΑΜΕΚ». 
 
4. Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α. 4214.0005 με τίτλο «∆ιατροφή» ποσού 3.600,00 
€ και δια του αποθεματικού μεταφέρει ισόποση πίστωση στο σκέλος των εξόδων όπου 
εγγράφει νέα πίστωση με Κ.Α.8261.0004 με τίτλο «∆ιατροφή» ποσού 3.600,00 €. 
 
5. Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων στο Κ.Α. 1319.0015 με τίτλο «Έσοδο από Ε.Π. Θεσσαλίας 
2007-2013 για το έργο: Ενοποίηση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ∆ημόσιου Χώρου στο 
∆ημοτικό Στάδιο Καρδίτσας» με ποσό 400.000,00€, το οποίο μεταφέρεται στον κωδικό 
εξόδου με Κ.Α. 30-7326.0010 με τίτλο «Ενοποίηση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση 
∆ημόσιου Χώρου στο ∆ημοτικό Στάδιο Καρδίτσας» του Ε.Π. Θεσσαλίας- Ηπείρου 2007-2013 
(ΕΣΠΑ), μέσω αποθεματικού. 
 
6. Μεταφορά ποσού 10.000,00 € από τον κωδικό εξόδου Κ.Α.: 20-6662.0001 και τίτλο: 
«Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου», μεταφορά ποσού 4.600,00 € από τον Κ.Α.20-
6662.0002 με τίτλο «προμήθεια αμμοχάλικου» και μεταφορά ποσού 10.000,00 € από τον 
Κ.Α.20-7131.0000 με τίτλο «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» για τη δημιουργία μέσω 
αποθεματικού νέας συνολικής πίστωσης ποσού 24.600,00 € στον κωδικό εξόδου Κ.Α.:20-
6262.0001 και αιτιολογία: «Συντήρηση ∆ημόσιου Φωτισμού ∆.Ε. Καρδίτσας».  
 
7. Από το αποθεματικό μεταφέρει ποσό 24.600,00 € και εγγράφει νέα πίστωση εξόδων με 
Κ.Α.35-6262.0006 με τίτλο «Αποκλάδωση δένδρων ∆.Ε. Καρδίτσας». 
 
8. Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.1314.0020 με τίτλο :«Εσοδο από το πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ για την αποπληρωμή του έργου :Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ∆ήμου 
Καλλιφωνίου» με ποσό 66.814,34 € και δια του αποθεματικού ενισχύει ισόποσα την 
υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.30-7312.0018 με τίτλο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ∆ήμου 
Καλλιφωνίου». 
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9. ∆ημιουργία νέας πίστωσης ποσού 5.000,00 € στον Κ.Α.: 30-7413.0018 και αιτιολογία: 
«Μελέτη νομιμοποίησης της αυθαίρετης κατασκευής Μουσείου Χαρίλαος Φλωράκης» με 
μεταφορά ποσού 5.000,00 € από το Αποθεματικό. 
 
10. Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.00-6733.0001 με τίτλο «Καταβολή 
χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» με το ποσό των 3.000,00 € με μεταφορά 
από το αποθεματικό ποσού 3.000,00 €. 
 
11. Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α. 1311.0002 με τίτλο «Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι 
από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 2011-∆’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ποσού 
695.302,000€ το οποίο δια του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω Κωδικούς 
εξόδων : 
 - Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0006 με τίτλο «Συντήρηση υποδομών 
και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.Κάμπου» με το ποσό των 115.000,00€ 
(30.000,00+115.000,00=145.000,00€) 
- Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0007 με τίτλο «Συντήρηση υποδομών 
και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.Μητρόπολης  με το ποσό των 35.000,00€ 
(110.000,00+35.000,00=145.000,00€) 
- Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0005 με τίτλο «Συντήρηση υποδομών 
και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.Ιτάμου» με το ποσό των 35.000,00€ 
(110.000,00+35.000,00=145.000,00 €) 
- Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0008 με τίτλο «Συντήρηση υποδομών 
και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.Καλλιφωνίου» με το ποσό των 30.000,00€ 
(115.000,00+30.000,00=145.000,00 €). 
- Ενισχύει την υπάρχουσα την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0009 με τίτλο 
«Συντήρηση υποδομών και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.Καρδίτσας» με το ποσό των 
25.000,00€ (70.000,00+25.000,00=95.000,00 €). 
-Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0013 με τίτλο «Συντήρηση και 
αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στη πόλη της Καρδίτσας» με το ποσό των 20.000,00€ 
(130.000,00+20.000,00=150.000,00 €). 
-Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7323.0041 με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης 
εσωτερικού οδικού δικτύου» με το ποσό των  55.000,00€ 
(95.000,00+55.000,00=150.000,00 €). 
-Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0015 με τίτλο «Βελτίωση 
κοινόχρηστων υποδομών ∆ήμου Καρδίτσας» με το ποσό των  220.000,00€ 
(30.333,00+220.000,00=250.333,00 €). 
- Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-6233.0001 με τίτλο «Μισθώματα 
μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες»  με το ποσό των 30.000,00 €  
(70.000,00+30.000,00=100.000,00 €). 
-Εγγράφει νέα πίστωση εξόδων με Κ.Α.30-7311.0009 με τίτλο «∆ιαμόρφωση και βελτίωση  
εσωτερικού χώρου ∆ημαρχείου» με ποσό  των 14.541,00 €. 
-Εγγράφει νέα πίστωση εξόδων με Κ.Α.30-7326.0008 με τίτλο «Αγροτικός εξηλεκτρισμός 
∆.Ε.Κάμπου» με το ποσό των 65.761,00 €. 
- Εγγράφει  νέα πίστωση εξόδων με  Κ.Α.30-7336.0019  με τίτλο «Κατασκευή 
οστεοφυλακείου στις Τ.Κ Καλλιφωνίου και Καλλιθήρου» με το ποσό των 50.000,00€. 
 
12. Ενισχύει τον παραπάνω Κ.Α.30-7311.0009 με τίτλο «∆ιαμόρφωση και βελτίωση 
εσωτερικού χώρου ∆ημαρχείου» με το ποσό των 5.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 
από τον Κ.Α. 30-7325.0006 με τίτλο «Επέκταση ΦΟΠ (ΣΑΤΑ 2012)» (Κ.Α:30-7311.0009 = 
14.541,00 € ΣΑΤΑ 2011 ∆΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ + 5.000,00 € ΣΑΤΑ 2012=19.541,00 €). 
 
13. Ενισχύει τον παραπάνω Κ.Α 30-7326.0008 με τίτλο «Αγροτικός εξηλεκτρισμός 
∆.Ε.Κάμπου» με το ποσό των 64.239,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 30-
7311.0003 με τίτλο «Κατασκευή αποδυτηρίων στο ∆ημοτικό Στάδιο Καρδίτσας ΣΑΤΑ 2011» 
(Κ.Α.30-7326.0008:65.761,00 ΣΑΤΑ 2011 ∆΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ €+64.239,00 € ΣΑΤΑ 
2011=130.000,00€). 
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Το αποθεματικό με Κ.Α.9111.0000 μετά από τις παραπάνω μεταβολές διαμορφώνεται στο 
ποσό των 1.332.803,66”. 
 
Β. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων  
 
Γ. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της προτεινόμενης αναμόρφωσης 
ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι πλην των κ.κ. Τσαντήλα και Χάρμπα, οι 
οποίοι καταψήφισαν. 
 

Aποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 
2012, η οποία έχει ως εξής: 
 
“1. Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α. 1612.0001 με τίτλο «Εσοδο από εκκαθάριση του 
Κοινοτικού Ξενώνα Μητρόπολης» με ποσό 35.503,26 €,το οποίο μεταφέρει στο 
αποθεματικό. 
 
2. Από το αποθεματικό μεταφέρει ποσό 202.000,00 € και ενισχύει ισόποσα την υπάρχουσα 
πίστωση του Κ.Α.00-6813.0001 με τίτλο «Λοιπές εγγυήσεις για δάνεια ∆ΕΥΑΚ». 
 
3. Από το αποθεματικό μεταφέρει πίστωση 7.000,00 € και ενισχύει ισόποσα την πίστωση των 
εξόδων με Κ.Α.00-6813.0003 με τίτλο «Λοιπές εγγυήσεις για δάνεια ∆ΗΑΜΕΚ». 
 
4. Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α. 4214.0005 με τίτλο «∆ιατροφή» ποσού 3.600,00 
€ και δια του αποθεματικού μεταφέρει ισόποση πίστωση στο σκέλος των εξόδων όπου 
εγγράφει νέα πίστωση με Κ.Α.8261.0004 με τίτλο «∆ιατροφή» ποσού 3.600,00 €. 
 
5. Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων στο Κ.Α. 1319.0015 με τίτλο «Έσοδο από Ε.Π. Θεσσαλίας 
2007-2013 για το έργο: Ενοποίηση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ∆ημόσιου Χώρου στο 
∆ημοτικό Στάδιο Καρδίτσας» με ποσό 400.000,00€, το οποίο μεταφέρεται στον κωδικό 
εξόδου με Κ.Α. 30-7326.0010 με τίτλο «Ενοποίηση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση 
∆ημόσιου Χώρου στο ∆ημοτικό Στάδιο Καρδίτσας» του Ε.Π. Θεσσαλίας- Ηπείρου 2007-2013 
(ΕΣΠΑ), μέσω αποθεματικού. 
 
6. Μεταφορά ποσού 10.000,00 € από τον κωδικό εξόδου Κ.Α.: 20-6662.0001 και τίτλο: 
«Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου», μεταφορά ποσού 4.600,00 € από τον Κ.Α.20-
6662.0002 με τίτλο «προμήθεια αμμοχάλικου» και μεταφορά ποσού 10.000,00 € από τον 
Κ.Α.20-7131.0000 με τίτλο «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» για τη δημιουργία μέσω 
αποθεματικού νέας συνολικής πίστωσης ποσού 24.600,00 € στον κωδικό εξόδου Κ.Α.:20-
6262.0001 και αιτιολογία: «Συντήρηση ∆ημόσιου Φωτισμού ∆.Ε. Καρδίτσας».  
 
7. Από το αποθεματικό μεταφέρει ποσό 24.600,00 € και εγγράφει νέα πίστωση εξόδων με 
Κ.Α.35-6262.0006 με τίτλο «Αποκλάδωση δένδρων ∆.Ε. Καρδίτσας». 
 
8. Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.1314.0020 με τίτλο :«Εσοδο από το πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ για την αποπληρωμή του έργου :Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ∆ήμου 
Καλλιφωνίου» με ποσό 66.814,34 € και δια του αποθεματικού ενισχύει ισόποσα την 
υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.30-7312.0018 με τίτλο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ∆ήμου 
Καλλιφωνίου». 
 
9. ∆ημιουργία νέας πίστωσης ποσού 5.000,00 € στον Κ.Α.: 30-7413.0018 και αιτιολογία: 
«Μελέτη νομιμοποίησης της αυθαίρετης κατασκευής Μουσείου Χαρίλαος Φλωράκης» με 
μεταφορά ποσού 5.000,00 € από το Αποθεματικό. 
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10. Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.00-6733.0001 με τίτλο «Καταβολή 
χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» με το ποσό των 3.000,00 € με μεταφορά 
από το αποθεματικό ποσού 3.000,00 €. 
 
11. Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α. 1311.0002 με τίτλο «Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι 
από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 2011-∆’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ποσού 
695.302,000€ το οποίο δια του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω Κωδικούς 
εξόδων : 
 - Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0006 με τίτλο «Συντήρηση υποδομών 
και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.Κάμπου» με το ποσό των 115.000,00€ 
(30.000,00+115.000,00=145.000,00€) 
- Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0007 με τίτλο «Συντήρηση υποδομών 
και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.Μητρόπολης με το ποσό των 35.000,00€ 
(110.000,00+35.000,00=145.000,00€) 
- Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0005 με τίτλο «Συντήρηση υποδομών 
και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.Ιτάμου» με το ποσό των 35.000,00€ 
(110.000,00+35.000,00=145.000,00 €) 
- Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0008 με τίτλο «Συντήρηση υποδομών 
και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.Καλλιφωνίου» με το ποσό των 30.000,00€ 
(115.000,00+30.000,00=145.000,00 €). 
- Ενισχύει την υπάρχουσα την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0009 με τίτλο 
«Συντήρηση υποδομών και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.Καρδίτσας» με το ποσό των 
25.000,00€ (70.000,00+25.000,00=95.000,00 €). 
-Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0013 με τίτλο «Συντήρηση και 
αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στη πόλη της Καρδίτσας» με το ποσό των 20.000,00€ 
(130.000,00+20.000,00=150.000,00 €). 
-Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7323.0041 με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης 
εσωτερικού οδικού δικτύου» με το ποσό των 55.000,00€ 
(95.000,00+55.000,00=150.000,00 €). 
-Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-7336.0015 με τίτλο «Βελτίωση 
κοινόχρηστων υποδομών ∆ήμου Καρδίτσας» με το ποσό των 220.000,00€ 
(30.333,00+220.000,00=250.333,00 €). 
- Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. 30-6233.0001 με τίτλο «Μισθώματα 
μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες» με το ποσό των 30.000,00 € 
(70.000,00+30.000,00=100.000,00 €). 
-Εγγράφει νέα πίστωση εξόδων με Κ.Α.30-7311.0009 με τίτλο «∆ιαμόρφωση και βελτίωση 
εσωτερικού χώρου ∆ημαρχείου» με ποσό των 14.541,00 €. 
-Εγγράφει νέα πίστωση εξόδων με Κ.Α.30-7326.0008 με τίτλο «Αγροτικός εξηλεκτρισμός 
∆.Ε.Κάμπου» με το ποσό των 65.761,00 €. 
- Εγγράφει νέα πίστωση εξόδων με Κ.Α.30-7336.0019 με τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακείου 
στις Τ.Κ Καλλιφωνίου και Καλλιθήρου» με το ποσό των 50.000,00€. 
 
12. Ενισχύει τον παραπάνω Κ.Α.30-7311.0009 με τίτλο «∆ιαμόρφωση και βελτίωση 
εσωτερικού χώρου ∆ημαρχείου» με το ποσό των 5.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 
από τον Κ.Α. 30-7325.0006 με τίτλο «Επέκταση ΦΟΠ (ΣΑΤΑ 2012)» (Κ.Α:30-7311.0009 = 
14.541,00 € ΣΑΤΑ 2011 ∆΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ + 5.000,00 € ΣΑΤΑ 2012=19.541,00 €). 
 
13. Ενισχύει τον παραπάνω Κ.Α 30-7326.0008 με τίτλο «Αγροτικός εξηλεκτρισμός 
∆.Ε.Κάμπου» με το ποσό των 64.239,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 30-
7311.0003 με τίτλο «Κατασκευή αποδυτηρίων στο ∆ημοτικό Στάδιο Καρδίτσας ΣΑΤΑ 2011» 
(Κ.Α.30-7326.0008:65.761,00 ΣΑΤΑ 2011 ∆΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ €+64.239,00 € ΣΑΤΑ 
2011=130.000,00€). 
 
Το αποθεματικό με Κ.Α.9111.0000 μετά από τις παραπάνω μεταβολές διαμορφώνεται στο 
ποσό των 1.332.803,66”. 
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Μειοψήφισαν οι δημοτικού σύμβουλοι κ.κ Τσαντήλας και Χάρμπας 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό  106/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 


