
                                                           

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
TMHMA 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 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 
2012 και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 461/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 16-10-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
461/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

27ο /16-10-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε           
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΑΡΡΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                       

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 
 

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 9η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Τρίτη και ώρα 

12:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 24446/12-10-2012  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) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  

2) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό µέλος  2) Νασιάκου Αλεξάνδρα  

3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  3) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ  

5) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό µέλος   

  

 

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

παρόντες ήταν οι  6, 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 9η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012 και  αφού έλαβε 
υπόψη: 
 

1) Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών που έχει ως ακολούθως: 
 
1.  Εγγραφή  νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:4124.0003 µε τίτλο: «Κράτηση 0,10% 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΤΕ -155540127-55 Ειδικός 
Λογαριασµός της Εθνικής Τράπεζας)» και ποσού 5.000,00, µεταφέροντας αντίστοιχη 
πίστωση µέσω αποθεµατικού σε νέο κωδικό εξόδου Κ.Α.:8224.0003 µε αιτιολογία: 
«Απόδοση Κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΤΕ -155540127-55 Ειδικός Λογαριασµός της Εθνικής Τράπεζας)».  
 
2.   Εγγραφή  νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1319.0019 µε τίτλο: «Έσοδο για την 
υλοποίηση του Πρ/τος ΤΟΠΕΚΟ- Ένταξη της πράξης «Ευκαιρίες απασχόλησης για όλους 
τους πολίτες» στο Επιχειρησιακό Πρ/µα ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-
2013» και ποσού 2.000,00, µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού σε 
νέο κωδικό εξόδου Κ.Α.:15-6474.0001 µε αιτιολογία: «∆απάνες για την υλοποίηση του 
Πρ/τος ΤΟΠΕΚΟ (∆απάνες δηµοσίευσης και ∆απάνες Ηµερίδων)». Η Συµµετοχή του 
∆ήµου Καρδίτσας στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία «ΕΝΤΟΣ-Ενσωµάτωση 
µέσω Τοπικής Συνεργασίας» µε συντονιστή εταίρο την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. εγκρίθηκε µε την 
39/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
3. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:25-6662.0001 µε τίτλο: «Προµήθεια 
υλικών για το Βιολογικό Καθαρισµό Σαραντάπορο» µε το ποσό των 7.380,00 € 
µεταφέροντας πίστωση ποσού 4.000,00 € από τον Κ.Α:25-6211.0001 µε τίτλο: 
«Αντίτιµο ρεύµατος αντλιοστασίων ύδρευσης» (11.687,00 - 4.000,00 = 7.687,00 €) και 
ποσού 3.380,00 € από τον Κ.Α:25-6211.0002 µε τίτλο: «Αντίτιµο ρεύµατος 
αντλιοστασίων άρδευσης» (10.684,00 – 3.380,00 =7.304,00 €) µέσω αποθεµατικού 
(9111.0000). 
 
4.  Ενισχύουµε την πίστωση του Κ.Α.:5122.0005 µε τίτλο: «Έκτακτο Χρηµ. Υπόλοιπο 
του Υπ.Εσωτερικών (Ο.Σ.Κ.) για επισκευή & συντήρηση Σχολικών κτιρίων- ∆ΗΜΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ µε το ποσό 800,00 € (18.300,00 + 800,00= 19.100,00 €, ποσό 6.500,00 
€ χρησιµοποιήθηκε για την εξόφληση του έργου της ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. για το έργο: 
«Πλακόστρωση αύλειου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Τ.Κ. Πορτίτσας»), ποσό το οποίο εκ 
παραδροµής δεν υπολογίστηκε στο 5122.0005 και το οποίο µεταφέρεται στον 
Κ.Α.:8122.0000 µέσω αποθεµατικού για να µπορέσει να χρησιµοποιηθεί για την 
εκτέλεση του παρακάτω έργου. 
 

5.  Μεταφορά ποσού 12.600,00 € από τον Κ.Α.:30-7321.0001 µε τίτλο: «Κατασκευή 
αίθουσας διδασκαλίας Γυµνασίου Τ.∆. Μητρόπολης (από Χρηµατικό Υπόλοιπο για 
επισκευές σχολείων- Κ.Α.:5122.0005) στον Κ.Α.:8122.0000, διότι η πορεία εκτέλεσης 
του έργου και η διαδικασία τιµολόγησής τους έγινε κατά το έτος 2011 και το οποίο εκ 
παραδροµής δεν περάστηκε στις οφειλές του Προϋπολογισµού 2012. 
 

6.   Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.4131.0023 µε τίτλο «Εισφορές Υπέρ 
Ταµείου Βαρέων» µε το ποσό των 15.000,00 € (15.000,00 + 5.000,00 + 15.000,00 = 
35.000,00), το οποίο µέσω του αποθεµατικού µεταφέρεται στον Κ.Α.8231.0025 µε τίτλο 
«Απόδοση εισφορών υπέρ Ταµείου Βαρέων» . 
7.    Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-6031.0001 µε αιτιολογία : 
«Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών και Ιδιαιτέρου Γραµµατέα» µε το ποσό των 37.000,00 € 



                                                           

 

(140.000,00 + 37.000,00=177.000,00 €) µεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από το 
αποθεµατικό (9111.0000). 
 

8.   Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-6053.0002 µε αιτιολογία : 
«Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΠΕΑΘ» µε το ποσό των 1.500,00 € (3.000,00 + 
1.500,00=4.500,00 €) µεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό 
(9111.0000). 
 

9. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:30-7331.0009 µε τίτλο: «Συντήρηση 
στέγης παλαιάς ηλεκτρικής εταιρίας» µε το ποσό των 4.305,00 € µεταφέροντας 
αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000). 

 
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των:  585.435,00 € 
 
Τροποποιεί αναλόγως και το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου. 

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

  ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει   
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  προς έγκριση  την 9η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012 που έχει ως ακολούθως: 
       

1. Εγγραφή  νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:4124.0003 µε τίτλο: «Κράτηση 
0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΤΕ -
155540127-55 Ειδικός Λογαριασµός της Εθνικής Τράπεζας)» και ποσού 5.000,00, 
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού σε νέο κωδικό εξόδου 
Κ.Α.:8224.0003 µε αιτιολογία: «Απόδοση Κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΤΕ -155540127-55 Ειδικός 
Λογαριασµός της Εθνικής Τράπεζας)». 

2.Εγγραφή  νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1319.0019 µε τίτλο: «Έσοδο για την 
υλοποίηση του Πρ/τος ΤΟΠΕΚΟ- Ένταξη της πράξης «Ευκαιρίες απασχόλησης για όλους 
τους πολίτες» στο Επιχειρησιακό Πρ/µα ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-
2013» και ποσού 2.000,00, µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού σε 
νέο κωδικό εξόδου Κ.Α.:15-6474.0001 µε αιτιολογία: «∆απάνες για την υλοποίηση του 
Πρ/τος ΤΟΠΕΚΟ (∆απάνες δηµοσίευσης και ∆απάνες Ηµερίδων)». Η Συµµετοχή του 
∆ήµου Καρδίτσας στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία «ΕΝΤΟΣ-Ενσωµάτωση 
µέσω Τοπικής Συνεργασίας» µε συντονιστή εταίρο την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. εγκρίθηκε µε την 
39/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

3.Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:25-6662.0001 µε τίτλο: «Προµήθεια 
υλικών για το Βιολογικό Καθαρισµό Σαραντάπορο» µε το ποσό των 7.380,00 € 
µεταφέροντας πίστωση ποσού 4.000,00 € από τον Κ.Α:25-6211.0001 µε τίτλο: 
«Αντίτιµο ρεύµατος αντλιοστασίων ύδρευσης» (11.687,00 - 4.000,00 = 7.687,00 €) και 
ποσού 3.380,00 € από τον Κ.Α:25-6211.0002 µε τίτλο: «Αντίτιµο ρεύµατος 
αντλιοστασίων άρδευσης» (10.684,00 – 3.380,00 =7.304,00 €) µέσω αποθεµατικού 
(9111.0000). 
 

4.Ενισχύουµε την πίστωση του Κ.Α.:5122.0005 µε τίτλο: «Έκτακτο Χρηµ. Υπόλοιπο του 
Υπ.Εσωτερικών (Ο.Σ.Κ.) για επισκευή & συντήρηση Σχολικών κτιρίων- ∆ΗΜΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ µε το ποσό 800,00 € (18.300,00 + 800,00= 19.100,00 €, ποσό 6.500,00 
€ χρησιµοποιήθηκε για την εξόφληση του έργου της ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. για το έργο: 



                                                           

 

«Πλακόστρωση αύλειου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Τ.Κ. Πορτίτσας»), ποσό το οποίο εκ 
παραδροµής δεν υπολογίστηκε στο 5122.0005 και το οποίο µεταφέρεται στον 
Κ.Α.:8122.0000 µέσω αποθεµατικού για να µπορέσει να χρησιµοποιηθεί για την 
εκτέλεση του παρακάτω έργου. 
 

5.Μεταφορά ποσού 12.600,00 € από τον Κ.Α.:30-7321.0001 µε τίτλο: «Κατασκευή 
αίθουσας διδασκαλίας Γυµνασίου Τ.∆. Μητρόπολης (από Χρηµατικό Υπόλοιπο για 
επισκευές σχολείων- Κ.Α.:5122.0005) στον Κ.Α.:8122.0000, διότι η πορεία εκτέλεσης 
του έργου και η διαδικασία τιµολόγησής τους έγινε κατά το έτος 2011 και το οποίο εκ 
παραδροµής δεν περάστηκε στις οφειλές του Προϋπολογισµού 2012. 
 

6.Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.4131.0023 µε τίτλο «Εισφορές Υπέρ 
Ταµείου Βαρέων» µε το ποσό των 15.000,00 € (15.000,00 + 5.000,00 + 15.000,00 = 
35.000,00), το οποίο µέσω του αποθεµατικού µεταφέρεται στον Κ.Α.8231.0025 µε τίτλο 
«Απόδοση εισφορών υπέρ Ταµείου Βαρέων» . 
 

7.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-6031.0001 µε αιτιολογία : 
«Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών και Ιδιαιτέρου Γραµµατέα» µε το ποσό των 37.000,00 € 
(140.000,00 + 37.000,00=177.000,00 €) µεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από το 
αποθεµατικό (9111.0000). 
 

8.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-6053.0002 µε αιτιολογία : 
«Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΠΕΑΘ» µε το ποσό των 1.500,00 € (3.000,00 + 
1.500,00=4.500,00 €) µεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από το αποθεµατικό 
(9111.0000). 
 

9.Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:30-7331.0009 µε τίτλο: «Συντήρηση 
στέγης παλαιάς ηλεκτρικής εταιρίας» µε το ποσό των 4.305,00 € µεταφέροντας 
αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000). 

 
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των:  585.435,00 € 
 
Τροποποιεί αναλόγως και το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό        
461/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 
 

                                                    Καρδίτσα  
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
                                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ                                

 
  


