
                                         

  
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 25η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 
2012 και ώρα 15:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
425/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις  25-09-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
425/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

25ο / 25-09-2012 
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  8η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 

2012»  
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Τρίτη και ώρα 

13:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 22422/21-09-2012  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  3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος 

4  Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος 

 
 

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

παρόντες ήταν οι  , 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε 
εισήγηση για την 8η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012 και  
αφού έλαβε υπόψη: 
1) Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών που έχει ως ακολούθως: 
1. Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. : 25-6721.0000 µε τίτλο «Εισφορά υπέρ 

Συνδέσµου ΄Υδρευσης Καρδίτσας Σοφάδων και Πέριξ Κοινοτήτων» µε το ποσό των  68.238,73 
€ .(Ετήσια παρακράτηση 2012 του ∆.Καρδίτσας στα Έξ. ∆ιοίκησης  του Συνδέσµου: 138.438,73 
– Πληρώθηκαν: 69.200,00 = 69.238,73- 1.000,00= 68.238,73- Υπάρχουν στον κωδικό) 
µεταφέροντας την πίστωση αυτή µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς: 

- 4.000,00 € από τον Κ.Α.:25-6054.0000 και αιτιολογία: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού» 

- 20.000,00 € από τον Κ.Α.:25-6211.0001 και αιτιολογία: «Αντίτιµο ρεύµατος 
αντλιοστασίων ύδρευσης» 

- 40.000,00 € από τον Κ.Α.:25-6211.0002 και αιτιολογία: «Αντίτιµο ρεύµατος 
αντλιοστασίων άρδευσης» 

- 4.238,73 € από τον Κ.Α.:25-6277.0001 και αιτιολογία: «Οφειλή από κατανάλωση νερού 
∆.∆. ∆ήµου Καρδίτσας». 

2. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:00-6521.0002 µε τίτλο: «Τόκοι δανείων 
Εµπορικής Τράπεζας» µε το ποσό των 82.000,00 € (705.000,00 + 82.000,00= 787.000,00 €) 
µεταφέροντας ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000). 

3. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:00-6526.0003 µε τίτλο: «Χρεωλύσια δανείου 
Εµπορικής Τράπεζας» µε το ποσό των 450.000,00 € (850.000,00 + 450.000,00 = 1.300.000,00 
€) µεταφέροντας ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000). 

4. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:8261.0005 µε τίτλο: «Επιστροφή ποσού στο 
Τ.Π. & ∆. ως αχρεωστήτως εισπραχθέν» µε το ποσό των 22.064,67 € (∆εκέµβριος 2012) 
(154.452,69 + 22.064,67 = 176.517,36 €) µεταφέροντας ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό 
(9111.0000). 

5. Ενίσχυση του Κ.Α.:30-6232.0000 µε τίτλο: «Μισθώµατα κτιρίων- τεχνικών έργων ακινήτων» 
µε το ποσό των 6.600,00 € (Μηνιαίο µίσθωµα της ΤΕ∆Α Α.Ε.:2.300,00 €Χ 4 µήνες 
(Σεπτέµβριος- ∆εκέµβριος 2012)= 9.200,00 €, υπάρχουν στον κωδικό 2.600,00 €, 
Χρειαζόµαστε:9.200,00-2.600,00= 6.600,00 €) µεταφέροντας ανάλογη πίστωση από το 
αποθεµατικό (9111.0000). 

6. Ενίσχυση του Κ.Α.:10-6266.0001 µε τίτλο: «Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και βελτίωση 
των Πληροφοριακών Συστηµάτων των ∆ιοικητικο Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καρδίτσας» µε ποσό 15.000,00 €  (45.000,00 +15.000,00= 60.000,00 € Τακτικά έσοδα) 
µεταφέροντας ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000). 

7. Ενίσχυση του Κ.Α.:00-6331.0002 µε τίτλο: «Τέλη για χορήγηση στοιχείων από τη Γενική 
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ)» µε ποσό 600,00 € (1.000,00 + 600,00= 
1.600,00 €) µεταφέροντας ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000).   

8. Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-6142.0001 µε τίτλο: «Αµοιβή για την πιστοποίηση και 
τον έλεγχο καταλληλότητας της Παιδικής Χαράς του Παυσιλύπου» µε ποσό 2.000,00 € 
µεταφέροντας ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000).   

9. Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-7332.0008 µε τίτλο: «Συντήρηση µεταλλικών στοιχείων 
σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Καρδίτσας» µε ποσό 20.000,00 €  από ΣΑΤΑ 2012, 
µεταφέροντας ανάλογη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:30-7332.0007 µε τίτλο: 
«Συντήρηση παιδικών χαρών» (20.000,00 – 20.000,00=0,00).   

10. Έπειτα από δηµοπρασίες που έγιναν στους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισµού έχουµε τα 
παρακάτω υπόλοιπα:  
- Από τον Κ.Α:30-7336.0006 µε τίτλο:«Συντήρηση Υποδοµών και Κοινοχρήστων Χώρων ∆.Ε. 
Κάµπου» (Προϋπολογισµός έργου: 145.000,00 €) µε έκπτωση 12,24 % έχουµε υπόλοιπο ποσό 
17.748,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2012. 
- Από τον Κ.Α.:30-7336.0007 µε τίτλο: «Συντήρηση Υποδοµών και Κοινοχρήστων Χώρων 
∆.Ε. Μητρόπολης» (Προϋπολογισµός έργου: 145.000,00 €) µε έκπτωση 12,075 % έχουµε 
υπόλοιπο ποσό 17.508,75 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2012. 



                                         
- Τον Κ.Α. 30-7336.0005 µε τίτλο: «Συντήρηση Υποδοµών και Κοινοχρήστων Χώρων ∆.Ε. 
Iτάµου» (Προϋπολογισµός έργου: 145.000,00 €)  µε έκπτωση 12,00 % έχουµε υπόλοιπο ποσό 
17.400,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2012. 
- Από τον Κ.Α.:30-7336.0013 µε τίτλο: «Συντήρηση & Αναβάθµιση Κοινοχρήστων χώρων 
στη πόλη της Καρδίτσας» (Προϋπολογισµός έργου: 150.000,00 €)µε έκπτωση 50,16 % έχουµε 
υπόλοιπο ποσό 75.240,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2012. 
- Από τον Κ.Α.:30-7336.0008 µε τίτλο: «Συντήρηση Υποδοµών και Κοινοχρήστων Χώρων 
∆.Ε. Καλλιφωνίου» (Προϋπολογισµός έργου: 145.000,00 €) µε έκπτωση 39,14 % έχουµε 
υπόλοιπο ποσό 56.753,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2012. 
- Από τον Κ.Α.:30-7336.0009 µε τίτλο: «Συντήρηση Υποδοµών και Κοινοχρήστων Χώρων 
Τ.Κ. ∆.Ε. Καρδίτσας» (Προϋπολογισµός έργου: 95.000,00 €) µε έκπτωση 12,00 % έχουµε 
υπόλοιπο ποσό 11.400,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2012. 

Εποµένως το συνολικό προϊόν έκπτωσης είναι 196.049,75 € από ΣΑΤΑ 2012, το οποίο κατανέµετε 
µέσω αποθεµατικού ως εξής: 
 

• Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.: 30-7324.0013 µε τίτλο: «Βελτίωση προσβάσεων 
πεζών και ποδηλάτων στην πόλη της Καρδίτσας» ποσό 12.600,00 € από ΣΑΤΑ 2012. 

• Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.: 30-7323.0045 µε τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής 
οδοποιίας ∆.Ε. Κάµπου» ποσό 12.600,00 € από ΣΑΤΑ 2012. 

• Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.: 30-7312.0023 µε τίτλο: «Κατασκευή αποχέτευσης 
Τ.Κ. Προδρόµου» ποσό 6.900,00 € από ΣΑΤΑ 2012. 

• Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-7336.0020 µε τίτλο: «Προστασία θολωτού 
τάφου αρχαιολογικού χώρου Τ.Κ. Ραχούλας» ποσό 3.000,00 από ΣΑΤΑ 2012. 

• Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7325.0006, µε τίτλο: «Επέκταση ΦΟΠ» µε ποσό 20.000,00 € 
από ΣΑΤΑ 2012 (20.000,00 ΣΑΤΑ 2012+20.000,00 ΣΑΤΑ 2012= 40.000,00 ΣΑΤΑ 
2012). 

• Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-7333.0004 µε τίτλο: «Σήµανση και διαγράµµιση 
οδικού δικτύου ∆ήµου Καρδίτσας» ποσό 140.949,75 € από ΣΑΤΑ 2012.  

Τροποποιούµε ανάλογα και το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2012. 
Το αποθεµατικό (9111.0000) διαµορφώνεται στο ποσό των: 628.240,00 € 
 

    
 
2)Τις διατάξεις του άρθρου 72  Ν. 3852/2010 
 

  ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει   
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  προς έγκριση  την 8η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012 που έχει ως ακολούθως: 
 
1.Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α. : 25-6721.0000 µε τίτλο «Εισφορά υπέρ Συνδέσµου 
΄Υδρευσης Καρδίτσας Σοφάδων και Πέριξ Κοινοτήτων» µε το ποσό των  68.238,73 € .(Ετήσια 
παρακράτηση 2012 του ∆.Καρδίτσας στα Έξ. ∆ιοίκησης  του Συνδέσµου: 138.438,73 – Πληρώθηκαν: 
69.200,00 = 69.238,73- 1.000,00= 68.238,73- Υπάρχουν στον κωδικό) µεταφέροντας την πίστωση 
αυτή µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς: 

- 4.000,00 € από τον Κ.Α.:25-6054.0000 και αιτιολογία: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού» 

- 20.000,00 € από τον Κ.Α.:25-6211.0001 και αιτιολογία: «Αντίτιµο ρεύµατος αντλιοστασίων 
ύδρευσης» 

- 40.000,00 € από τον Κ.Α.:25-6211.0002 και αιτιολογία: «Αντίτιµο ρεύµατος αντλιοστασίων 
άρδευσης» 

- 4.238,73 € από τον Κ.Α.:25-6277.0001 και αιτιολογία: «Οφειλή από κατανάλωση νερού ∆.∆. 
∆ήµου Καρδίτσας». 



                                         
2.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:00-6521.0002 µε τίτλο: «Τόκοι δανείων Εµπορικής 
Τράπεζας» µε το ποσό των 82.000,00 € (705.000,00 + 82.000,00= 787.000,00 €) µεταφέροντας 
ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000). 
 
3.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:00-6526.0003 µε τίτλο: «Χρεωλύσια δανείου 
Εµπορικής Τράπεζας» µε το ποσό των 450.000,00 € (850.000,00 + 450.000,00 = 1.300.000,00 €) 
µεταφέροντας ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000). 
 
4.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:8261.0005 µε τίτλο: «Επιστροφή ποσού στο Τ.Π. & 
∆. ως αχρεωστήτως εισπραχθέν» µε το ποσό των 22.064,67 € (∆εκέµβριος 2012) (154.452,69 + 
22.064,67 = 176.517,36 €) µεταφέροντας ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000). 
 
5.Ενίσχυση του Κ.Α.:30-6232.0000 µε τίτλο: «Μισθώµατα κτιρίων- τεχνικών έργων ακινήτων» µε 
το ποσό των 6.600,00 € (Μηνιαίο µίσθωµα της ΤΕ∆Α Α.Ε.:2.300,00 €Χ 4 µήνες (Σεπτέµβριος- 
∆εκέµβριος 2012)= 9.200,00 €, υπάρχουν στον κωδικό 2.600,00 €, Χρειαζόµαστε:9.200,00-2.600,00= 
6.600,00 €) µεταφέροντας ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000). 
 
6.Ενίσχυση του Κ.Α.:10-6266.0001 µε τίτλο: «Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και βελτίωση των 
Πληροφοριακών Συστηµάτων των ∆ιοικητικο Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας» µε ποσό 
15.000,00 €  (45.000,00 +15.000,00= 60.000,00 € Τακτικά έσοδα) µεταφέροντας ανάλογη πίστωση 
από το αποθεµατικό (9111.0000). 
 
7.Ενίσχυση του Κ.Α.:00-6331.0002 µε τίτλο: «Τέλη για χορήγηση στοιχείων από τη Γενική 
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ)» µε ποσό 600,00 € (1.000,00 + 600,00= 1.600,00 
€) µεταφέροντας ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000).   
 
8.Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-6142.0001 µε τίτλο: «Αµοιβή για την πιστοποίηση και τον 
έλεγχο καταλληλότητας της Παιδικής Χαράς του Παυσιλύπου» µε ποσό 2.000,00 € µεταφέροντας 
ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000).  
  
9.Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-7332.0008 µε τίτλο: «Συντήρηση µεταλλικών στοιχείων σε 
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Καρδίτσας» µε ποσό 20.000,00 €  από ΣΑΤΑ 2012, 
µεταφέροντας ανάλογη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:30-7332.0007 µε τίτλο: 
«Συντήρηση παιδικών χαρών» (20.000,00 – 20.000,00=0,00).   
 
10.Έπειτα από δηµοπρασίες που έγιναν στους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισµού έχουµε τα 
παρακάτω υπόλοιπα:  
- Από τον Κ.Α:30-7336.0006 µε τίτλο:«Συντήρηση Υποδοµών και Κοινοχρήστων Χώρων ∆.Ε. 
Κάµπου» (Προϋπολογισµός έργου: 145.000,00 €) µε έκπτωση 12,24 % έχουµε υπόλοιπο ποσό 
17.748,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2012. 
- Από τον Κ.Α.:30-7336.0007 µε τίτλο: «Συντήρηση Υποδοµών και Κοινοχρήστων Χώρων ∆.Ε. 
Μητρόπολης» (Προϋπολογισµός έργου: 145.000,00 €) µε έκπτωση 12,075 % έχουµε υπόλοιπο ποσό 
17.508,75 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2012. 
- Τον Κ.Α. 30-7336.0005 µε τίτλο: «Συντήρηση Υποδοµών και Κοινοχρήστων Χώρων ∆.Ε. Iτάµου» 
(Προϋπολογισµός έργου: 145.000,00 €)  µε έκπτωση 12,00 % έχουµε υπόλοιπο ποσό 17.400,00 € 
προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2012. 
- Από τον Κ.Α.:30-7336.0013 µε τίτλο: «Συντήρηση & Αναβάθµιση Κοινοχρήστων χώρων στη πόλη 
της Καρδίτσας» (Προϋπολογισµός έργου: 150.000,00 €)µε έκπτωση 50,16 % έχουµε υπόλοιπο ποσό 
75.240,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2012. 
- Από τον Κ.Α.:30-7336.0008 µε τίτλο: «Συντήρηση Υποδοµών και Κοινοχρήστων Χώρων ∆.Ε. 
Καλλιφωνίου» (Προϋπολογισµός έργου: 145.000,00 €) µε έκπτωση 39,14 % έχουµε υπόλοιπο ποσό 
56.753,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2012. 



                                         
- Από τον Κ.Α.:30-7336.0009 µε τίτλο: «Συντήρηση Υποδοµών και Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. ∆.Ε. 
Καρδίτσας» (Προϋπολογισµός έργου: 95.000,00 €) µε έκπτωση 12,00 % έχουµε υπόλοιπο ποσό 
11.400,00 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2012. 
Εποµένως το συνολικό προϊόν έκπτωσης είναι 196.049,75 € από ΣΑΤΑ 2012, το οποίο κατανέµετε 
µέσω αποθεµατικού ως εξής: 
 

• Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.: 30-7324.0013 µε τίτλο: «Βελτίωση προσβάσεων 
πεζών και ποδηλάτων στην πόλη της Καρδίτσας» ποσό 12.600,00 € από ΣΑΤΑ 2012. 

• Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.: 30-7323.0045 µε τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής 
οδοποιίας ∆.Ε. Κάµπου» ποσό 12.600,00 € από ΣΑΤΑ 2012. 

• Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.: 30-7312.0023 µε τίτλο: «Κατασκευή αποχέτευσης 
Τ.Κ. Προδρόµου» ποσό 6.900,00 € από ΣΑΤΑ 2012. 

• Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-7336.0020 µε τίτλο: «Προστασία θολωτού 
τάφου αρχαιολογικού χώρου Τ.Κ. Ραχούλας» ποσό 3.000,00 από ΣΑΤΑ 2012. 

• Ενίσχυση του Κ.Α.:30-7325.0006, µε τίτλο: «Επέκταση ΦΟΠ» µε ποσό 20.000,00 € 
από ΣΑΤΑ 2012 (20.000,00 ΣΑΤΑ 2012+20.000,00 ΣΑΤΑ 2012= 40.000,00 ΣΑΤΑ 
2012). 

• Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-7333.0004 µε τίτλο: «Σήµανση και διαγράµµιση 
οδικού δικτύου ∆ήµου Καρδίτσας» ποσό 140.949,75 € από ΣΑΤΑ 2012.  

Τροποποιούµε ανάλογα και το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2012. 
Το αποθεµατικό (9111.0000) διαµορφώνεται στο ποσό των: 628.240,00 € 
 

 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό        
425/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

  
 

 
 

  


