
                                         

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 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 5η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 
2012 και ώρα 12:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
398/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις  04-09-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
398/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

23ο / 04-09-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε        
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                         
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
« Εισήγηση για την  7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 

2012»  
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Τρίτη και ώρα 

12:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 20715/31-08-2012  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) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   2) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος   

4  Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 

8) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 8, 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  του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ’ αριθ. 239/2012 απόφασή της 
οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του  εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που αφορά στην 
εισήγηση προς το ∆.Σ. της 7ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 
2012   και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1) Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών που έχει ως ακολούθως: 
1. Για να αποδοθεί η εκλογική αποζηµίωση στους υπαλλήλους που συµµετείχαν στις 
Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου & της 17ης Ιουνίου 2012 ανά υπηρεσία 
δηµιουργούµε τους παρακάτω κωδικούς: 
Για υπαλλήλους µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου (µόνιµοι): 
- Κ.Α.:10-6012.0005 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές για τους υπαλλήλους του ΚΕΠ 
Νοµαρχίας & της Νοµαρχίας». 
- Κ.Α.:10-6051.0005 και αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ 
Νοµαρχίας.  
- Κ.Α.:10-6051.0006 και αιτιολογία: «Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων ΤΥ∆ΚΥ 
ΚΕΠ Νοµαρχίας».  
- Κ.Α.:10-6051.0007 και αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά Τ.Ε.Α.∆.Υ. ΝΕΟ ΚΕΠ 
Νοµαρχίας.  
- Κ.Α.:10-6051.0008 και αιτιολογία: «Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 
Νοµαρχίας υπέρ ΙΚΑ.  
- Κ.Α.:10-6051.0011 και αιτιολογία: «Υγειονοµική περίθαλψη για ΚΕΠ Νοµαρχίας».  
- Κ.Α.:10-6051.0012 και αιτιολογία: «Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων 
Νοµαρχίας υπέρ ΤΣΚΥ.  
- Κ.Α.:20-6012.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:30-6012.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:35-6012.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:40-6012.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:50-6012.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:70.01-6012.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:70.03-6012.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:70.03-6051.0002 και αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά Τ.Ε.Α.∆.Υ. για τους 
υπαλλήλους της υπηρεσίας Πρόνοιας». 
- Κ.Α.:70.03-6051.0003 και αιτιολογία: «Υγειονοµική περίθαλψη για τους υπαλλήλους 
της υπηρεσίας Πρόνοιας». 
- Κ.Α.:70.04-6012.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:70.05-6012.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
Για υπαλλήλους µε σύµβαση αορίστου χρόνου: 
- Κ.Α.:10-6022.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:10-6022.0003 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές υπαλλήλων του ΚΕΠ Νοµαρχίας». 
- Κ.Α.:10-6052.0002 και αιτιολογία: «ΙΚΑ -Εργοδοτική εισφορά Υπαλλήλων ΚΕΠ 
Νοµαρχίας». 



                                         
- Κ.Α.:15-6022.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:20-6022.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:30-6022.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:35-6022.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:40-6022.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:70.04-6022.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
Ενισχύουµε τους παραπάνω κωδικούς µεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 10.193,40 
€ µέσω αποθεµατικού από τον 10-6012.0002 ως ακουλούθως: 
Για υπαλλήλους µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου (µόνιµοι): 
- Στον Κ.Α.:10-6012.0005 ποσό 485,40 € (5 υπάλληλοι ΚΕΠ Νοµαρχίας & Νοµαρχίας* 
97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:20-6012.0002 ποσό 291,24 € (3 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:30-6012.0001 ποσό 679,56 € (7 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:35-6012.0002 ποσό 194,16 € (2 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:40-6012.0002 ποσό 970,80 € (10 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:50-6012.0001 ποσό 485,40 € (5 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:70.01-6012.0002 ποσό 291,24 € (3 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:70.03-6012.0002 ποσό 194,16 € (2 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:70.04-6012.0002 ποσό 291,24 € (3 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:70.05-6012.0001 ποσό 388,32 € (4 υπάλληλοι* 97,08 €). 
Για υπαλλήλους µε σύµβαση αορίστου χρόνου: 
- Στον Κ.Α.:10-6022.0002 ποσό 1.650,36 € (17 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:10-6022.0003 ποσό 97,08 € (1 υπάλληλος ΚΕΠ Νοµαρχίας*97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:15-6022.0002 ποσό 679,56 € (7 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:20-6022.0002 ποσό 194,16 € (2 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:30-6022.0001 ποσό 2.621,16 € (27 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:35-6022.0001 ποσό 388,32 € (4 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:40-6022.0001 ποσό 97,08 € (1 υπάλληλος*97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:70.04-6022.0001 ποσό 194,16 € (2 υπάλληλοι* 97,08 €). 
Ενισχύουµε επίσης για τον ίδιο σκοπό τους παρακάτω κωδικούς µε τα παρακάτω ποσά 
µεταφέροντας συνολικής πίστωσης ποσού 1.000,00 € από το αποθεµατικό 
(Κ.Α.:9111.0000). 
- Στον Κ.Α.:10-6051.0005 ποσό 100,00 €.  
- Στον Κ.Α.:10-6051.0006 ποσό 100,00 €.  
- Στον Κ.Α.:10-6051.0007 ποσό 100,00 €.  
- Στον Κ.Α.:10-6051.0008 ποσό 200,00 €.  
- Στον Κ.Α.:10-6051.0011 ποσό 100,00 €.   
- Στον Κ.Α.:10-6051.0012 ποσό 100,00 €.  
- Στον Κ.Α.:10-6052.0002 ποσό 100,00 €.  
- Στον Κ.Α.:70.03-6051.0002 ποσό 100,00 €. 
- Στον Κ.Α.:70.03-6051.0003 ποσό 100,00 €. 
2. Αποδοχή ποσού 20.034,00 € (159 άτοµα *126,00 €= 20.034,00 €) στον 
Κ.Α.:1211.0006 µε την αιτιολογία «Εκλογική αποζηµίωση στους υπαλλήλους που 
συµµετείχαν στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 και κατανοµή 
τους στους παρακάτω κωδικούς εξόδων: 
Για υπαλλήλους µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου (µόνιµοι): 
- Στον Κ.Α.:10-6012.0002 ποσό 5.922,00 € (47 υπάλληλοι* 126,00 €). 



                                         
- Στον Κ.Α.:10-6012.0005 ποσό  630,00 € (5 υπάλληλοι ΚΕΠ Νοµαρχίας & Νοµαρχίας* 
126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:20-6012.0002 ποσό 378,00 € (3 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:30-6012.0001 ποσό 1.008,00 € (8 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:35-6012.0002 ποσό 252,00 € (2 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:40-6012.0002 ποσό 882,00 € (7 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:50-6012.0001 ποσό 756,00 € (6 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:70.01-6012.0002 ποσό 378,00 € (3 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:70.03-6012.0002 ποσό 252,00 € (2 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:70.05-6012.0001 ποσό 252,00 € (2 υπάλληλοι* 126,00 €). 
Για υπαλλήλους µε σύµβαση αορίστου χρόνου: 
- Στον Κ.Α.:10-6022.0002 ποσό 2.016,00 € (16 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:10-6022.0003 ποσό 126,00 € (1 υπάλληλος ΚΕΠ Νοµαρχίας*126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:15-6022.0002 ποσό 2.016,00 € (16 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:20-6022.0002 ποσό 126,00 € (1 υπάλληλος* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:30-6022.0001 ποσό 3.906,00 € (31 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:35-6022.0001 ποσό 378,00 € (3 υπάλληλοι* 126,00 €). 
Επίσης, για τον ίδιο σκοπό δηµιουργούµε τον Κ.Α.:00-6715.0002 µε την αιτιολογία: 
«Απόδοση ποσού στο ∆ΟΠΑΚ για Εκλογική αποζηµίωση της 17ης Ιουνίου 2012 για τις 
Γενικές Βουλευτικές Εκλογές ( για τα 6 άτοµα που απασχολήθηκαν στις εκλογές από το 
∆ΟΠΑΚ)» και πίστωσης 756,00 € (6 άτοµα *126,00 €)». 
3. ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.:2113.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα από αγροτικό 
εξηλεκτρισµό» και ποσού 46.969,49 € µε µεταφορά µέσω αποθεµατικού του αντίστοιχου 
ποσού από τον Κ.Α.:2113.0000 για την ορθή παρακολούθηση των εσόδων του Αγροτικού 
εξηλεκτρισµού.  
4. Ενίσχυση του Κ.Α.: 70.05-6041.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων των Παιδικών Σταθµών» µε το ποσό των 112.500,00 € (αφορά την 
πρόσληψη ατόµων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στους Παιδικούς Σταθµούς) 
(26.400,00 +112.500,00=138.900,00 €) και του Κ.Α:70.05-6054.0001 µε αιτιολογία: 
«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ» µε το ποσό των 35.000,00 
€(8.000,00 + 35.000,00= 43.000,00 €) µεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 
147.500,00 € από το αποθεµατικό (9111.0000). 
Το αποθεµατικό (9111.0000) διαµορφώνεται στο ποσό των: 1.206.504,67 € 
 
Τις διατάξεις του άρθρου 72  Ν. 3852/2010 
 

  ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει   
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  προς έγκριση  την 7η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012 που έχει ως ακολούθως: 
1. Για να αποδοθεί η εκλογική αποζηµίωση στους υπαλλήλους που συµµετείχαν στις 
Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου & της 17ης Ιουνίου 2012 ανά υπηρεσία 
δηµιουργεί τους παρακάτω κωδικούς: 
Για υπαλλήλους µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου (µόνιµοι): 
- Κ.Α.:10-6012.0005 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές για τους υπαλλήλους του ΚΕΠ 
Νοµαρχίας & της Νοµαρχίας». 
- Κ.Α.:10-6051.0005 και αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ 
Νοµαρχίας.  
- Κ.Α.:10-6051.0006 και αιτιολογία: «Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων ΤΥ∆ΚΥ 
ΚΕΠ Νοµαρχίας».  
- Κ.Α.:10-6051.0007 και αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά Τ.Ε.Α.∆.Υ. ΝΕΟ ΚΕΠ 
Νοµαρχίας.  



                                         
- Κ.Α.:10-6051.0008 και αιτιολογία: «Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 
Νοµαρχίας υπέρ ΙΚΑ.  
- Κ.Α.:10-6051.0011 και αιτιολογία: «Υγειονοµική περίθαλψη για ΚΕΠ Νοµαρχίας».  
- Κ.Α.:10-6051.0012 και αιτιολογία: «Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων 
Νοµαρχίας υπέρ ΤΣΚΥ.  
- Κ.Α.:20-6012.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:30-6012.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:35-6012.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:40-6012.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:50-6012.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:70.01-6012.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:70.03-6012.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:70.03-6051.0002 και αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά Τ.Ε.Α.∆.Υ. για τους 
υπαλλήλους της υπηρεσίας Πρόνοιας». 
- Κ.Α.:70.03-6051.0003 και αιτιολογία: «Υγειονοµική περίθαλψη για τους υπαλλήλους 
της υπηρεσίας Πρόνοιας». 
- Κ.Α.:70.04-6012.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:70.05-6012.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
Για υπαλλήλους µε σύµβαση αορίστου χρόνου: 
- Κ.Α.:10-6022.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:10-6022.0003 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές υπαλλήλων του ΚΕΠ Νοµαρχίας». 
- Κ.Α.:10-6052.0002 και αιτιολογία: «ΙΚΑ -Εργοδοτική εισφορά Υπαλλήλων ΚΕΠ 
Νοµαρχίας». 
- Κ.Α.:15-6022.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:20-6022.0002 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:30-6022.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:35-6022.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:40-6022.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
- Κ.Α.:70.04-6022.0001 και αιτιολογία: «Εκλογική αποζηµίωση της 6ης Μαΐου & 17ης 
Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές». 
Ενισχύουµε τους παραπάνω κωδικούς µεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 10.193,40 
€ µέσω αποθεµατικού από τον 10-6012.0002 ως ακουλούθως: 
Για υπαλλήλους µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου (µόνιµοι): 
- Στον Κ.Α.:10-6012.0005 ποσό 485,40 € (5 υπάλληλοι ΚΕΠ Νοµαρχίας & Νοµαρχίας* 
97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:20-6012.0002 ποσό 291,24 € (3 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:30-6012.0001 ποσό 679,56 € (7 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:35-6012.0002 ποσό 194,16 € (2 υπάλληλοι* 97,08 €). 



                                         
- Στον Κ.Α.:40-6012.0002 ποσό 970,80 € (10 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:50-6012.0001 ποσό 485,40 € (5 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:70.01-6012.0002 ποσό 291,24 € (3 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:70.03-6012.0002 ποσό 194,16 € (2 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:70.04-6012.0002 ποσό 291,24 € (3 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:70.05-6012.0001 ποσό 388,32 € (4 υπάλληλοι* 97,08 €). 
Για υπαλλήλους µε σύµβαση αορίστου χρόνου: 
- Στον Κ.Α.:10-6022.0002 ποσό 1.650,36 € (17 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:10-6022.0003 ποσό 97,08 € (1 υπάλληλος ΚΕΠ Νοµαρχίας*97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:15-6022.0002 ποσό 679,56 € (7 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:20-6022.0002 ποσό 194,16 € (2 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:30-6022.0001 ποσό 2.621,16 € (27 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:35-6022.0001 ποσό 388,32 € (4 υπάλληλοι* 97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:40-6022.0001 ποσό 97,08 € (1 υπάλληλος*97,08 €). 
- Στον Κ.Α.:70.04-6022.0001 ποσό 194,16 € (2 υπάλληλοι* 97,08 €). 
Ενισχύει επίσης για τον ίδιο σκοπό τους παρακάτω κωδικούς µε τα παρακάτω ποσά 
µεταφέροντας συνολικής πίστωσης ποσού 1.000,00 € από το αποθεµατικό 
(Κ.Α.:9111.0000). 
- Στον Κ.Α.:10-6051.0005 ποσό 100,00 €.  
- Στον Κ.Α.:10-6051.0006 ποσό 100,00 €.  
- Στον Κ.Α.:10-6051.0007 ποσό 100,00 €.  
- Στον Κ.Α.:10-6051.0008 ποσό 200,00 €.  
- Στον Κ.Α.:10-6051.0011 ποσό 100,00 €.   
- Στον Κ.Α.:10-6051.0012 ποσό 100,00 €.  
- Στον Κ.Α.:10-6052.0002 ποσό 100,00 €.  
- Στον Κ.Α.:70.03-6051.0002 ποσό 100,00 €. 
- Στον Κ.Α.:70.03-6051.0003 ποσό 100,00 €. 
2. Αποδέχεται ποσό 20.034,00 € (159 άτοµα *126,00 €= 20.034,00 €) στον 
Κ.Α.:1211.0006 µε την αιτιολογία «Εκλογική αποζηµίωση στους υπαλλήλους που 
συµµετείχαν στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 και κατανέµει 
στους παρακάτω κωδικούς εξόδων: 
Για υπαλλήλους µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου (µόνιµοι): 
- Στον Κ.Α.:10-6012.0002 ποσό 5.922,00 € (47 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:10-6012.0005 ποσό  630,00 € (5 υπάλληλοι ΚΕΠ Νοµαρχίας & Νοµαρχίας* 
126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:20-6012.0002 ποσό 378,00 € (3 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:30-6012.0001 ποσό 1.008,00 € (8 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:35-6012.0002 ποσό 252,00 € (2 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:40-6012.0002 ποσό 882,00 € (7 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:50-6012.0001 ποσό 756,00 € (6 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:70.01-6012.0002 ποσό 378,00 € (3 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:70.03-6012.0002 ποσό 252,00 € (2 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:70.05-6012.0001 ποσό 252,00 € (2 υπάλληλοι* 126,00 €). 
Για υπαλλήλους µε σύµβαση αορίστου χρόνου: 
- Στον Κ.Α.:10-6022.0002 ποσό 2.016,00 € (16 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:10-6022.0003 ποσό 126,00 € (1 υπάλληλος ΚΕΠ Νοµαρχίας*126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:15-6022.0002 ποσό 2.016,00 € (16 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:20-6022.0002 ποσό 126,00 € (1 υπάλληλος* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:30-6022.0001 ποσό 3.906,00 € (31 υπάλληλοι* 126,00 €). 
- Στον Κ.Α.:35-6022.0001 ποσό 378,00 € (3 υπάλληλοι* 126,00 €). 
Επίσης, για τον ίδιο σκοπό δηµιουργεί τον Κ.Α.:00-6715.0002 µε την αιτιολογία: 
«Απόδοση ποσού στο ∆ΟΠΑΚ για Εκλογική αποζηµίωση της 17ης Ιουνίου 2012 για τις 
Γενικές Βουλευτικές Εκλογές ( για τα 6 άτοµα που απασχολήθηκαν στις εκλογές από το 
∆ΟΠΑΚ)» και πίστωσης 756,00 € (6 άτοµα *126,00 €)». 



                                         
3. ∆ηµιουργεί νέο Κ.Α.:2113.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα από αγροτικό 
εξηλεκτρισµό» και ποσού 46.969,49 € µε µεταφορά µέσω αποθεµατικού του αντίστοιχου 
ποσού από τον Κ.Α.:2113.0000 για την ορθή παρακολούθηση των εσόδων του Αγροτικού 
εξηλεκτρισµού.  
4. Ενισχύει τον Κ.Α.: 70.05-6041.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων των Παιδικών Σταθµών» µε το ποσό των 112.500,00 € (αφορά την 
πρόσληψη ατόµων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στους Παιδικούς Σταθµούς) 
(26.400,00 +112.500,00=138.900,00 €) και του Κ.Α:70.05-6054.0001 µε αιτιολογία: 
«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ» µε το ποσό των 35.000,00 
€(8.000,00 + 35.000,00= 43.000,00 €) µεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 
147.500,00 € από το αποθεµατικό (9111.0000). 
Το αποθεµατικό (9111.0000) διαµορφώνεται στο ποσό των: 1.206.504,67 € 
 
 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό        
398/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
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