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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 31η του μήνα ∆εκεμβρίου 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. 531/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 21/12/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 531 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
22/21-12-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

Αρ. Πρωτ.:30076/31-12-2012 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας 

οικονομικού έτους 2012. 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 21η του μηνός ∆εκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή 

και ώρα 13:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.29333/20-12-2012 

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  έκτακτη συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  18)Τσιούκης Λάμπρος 1)Καραγιάννης Νικόλαος 

2) Αναστασίου Απόστολος  19)Χλαπάνας Ηλίας 2)Ντελής Ιωάννης 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  20)Βερίλλης ∆ομήνικος 3)Σουφλάκος Βασίλειος 

4) Γούλας Σωτήριος  21)Γεννάδιος Ιωάννης 4)Τσίπρας Εμμανουήλ 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος Αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

7) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Τέγος Χρήστος  

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  25)Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  26)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  27)Αρχοντής ∆ημήτριος  

11)Μουζιούρας Νικόλαος  28)Τσαντήλας Βασίλειος  

12)Μπατζιάκας Βασίλειος  29)Χάρμπας Θωμάς  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  30)  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα  31)  

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 29), 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 
12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012 και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ΄αριθμ. 537/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται 
στο ∆ημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 
∆ήμου οικ. Έτους 2012 
 
2.Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως ακολούθως: 
 

1. Ενίσχυση του Κ.Α.:10-6051.0001 εξόδου με αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά 
υπέρ ΤΥ∆ΚΥ» με το ποσό των 4.000,00 € μεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το 
αποθεματικό 9111.0000. 

2. Ενίσχυση ή εγγραφή νέων κωδικών στους παρακάτω κωδικούς εσόδων στους 
οποίους βεβαιώθηκαν περισσότερα έσοδα από τα Προϋπολογισθέντα του 
οικονομικού έτους 2012: 
‐ τον Κ.Α.:0114.0004 με αιτιολογία: «Μίσθωμα Κυλικείου ∆ημ. Νεκροταφείου» 

με το ποσό των 229,60 € 
‐ τον Κ.Α.:0114.0006 με αιτιολογία: «Μίσθωμα σφαγείων» με το ποσό των 

16,58 € 
‐ τον Κ.Α.:0125.0000 με αιτιολογία: «∆ικαίωμα βοσκής» με το ποσό των 

9.977,70 € 
‐ τον Κ.Α.:0433.0000 με αιτιολογία: «Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα» με το 

ποσό των 505,00 € 
‐ τον Κ.Α.:0451.0000 με αιτιολογία: «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» με το 

ποσό των 2.041,74 € 
‐ τον Κ.Α.:0461.0001 με αιτιολογία: «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» με 

το ποσό των 614,57 € 
‐ τον Κ.Α.:0461.0004 με αιτιολογία: «Τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 

στις εμποροπανηγύρεις» με το ποσό των 855,00 € 
‐ τον Κ.Α.:0461.0005 με αιτιολογία: «Τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 

για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου» με το ποσό των 1.980,00 € 
‐ τον Κ.Α.:0461.0007 με αιτιολογία: «Τέλος για την θεώρηση παραγωγικών 

αδειών λαϊκών αγορών» με το ποσό των 80,00 € 
‐ τον Κ.Α.:0461.0008 με αιτιολογία: «Τέλος για την έκδοση & θεώρηση αδειών 

υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου» με το ποσό των 300,00 € 
‐ τον Κ.Α.:0468.0000 με αιτιολογία: «Τέλος αδειών οικοδομών» με το ποσό 

των 65.835,80 € 
‐ τον Κ.Α.:0471.0001 με αιτιολογία: «Τέλος για την τέλεση Πολιτικού Γάμου» 

με το ποσό των 2.380,00 € 
‐ τον Κ.Α.:0714.0000 με αιτιολογία: «Έσοδα από τη διάθεση δασικών 

προϊόντων του δημοσίου» με το ποσό των 1.836,14 € 
‐ τον Κ.Α.:1512.0001 με αιτιολογία: «Πρόστιμα του ΚΟΚ» με το ποσό των 

4.381,35 € 
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‐ τον Κ.Α.:1514.0000 με αιτιολογία: «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης 
αυθαιρέτων κατασκευών» με το ποσό των 485.189,04 € 

‐ τον Κ.Α.:1612.0002 με αιτιολογία: «Έσοδο από την εκκαθάριση της 
Αναπτυξιακής ∆ημοτικής Επιχείρησης Ιτάμου» με το ποσό των 1.559,63 € 

‐ τον Κ.Α.:2119.0001 με αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα» με το 
ποσό των 49.313,24 € 

‐ τον Κ.Α.:2119.0010 με αιτιολογία: «Έσοδο από λατομείο» με το ποσό των 
27.492,22 € 

‐ τον Κ.Α.:2119.0013 με αιτιολογία: «Εκμίσθωση χώρων λαϊκής αγοράς» με το 
ποσό των 33.849,00 € 

‐ τον Κ.Α.:2119.0015 με αιτιολογία: «Μισθώματα από Αστικά Ακίνητα» με το 
ποσό των 42.073,95 € 

‐ τον Κ.Α.:3216.0000 με αιτιολογία: «∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη και 
εισφορές» με το ποσό των 109.972,48 € 

‐ τον Κ.Α.:3218.0000 με αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευματιών» με το ποσό των 174.344,36 € 

‐ τον Κ.Α.:3221.0000 με αιτιολογία: «Έκτακτα γενικά έσοδα» με το ποσό των 
1.475,00 € 

‐ τον Κ.Α.:4216.0000 με αιτιολογία: «Έσοδο από την επιστροφή ποσού του 
Ε.Κ.∆.∆.Α. από προγράμματα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης» με το ποσό των 
3.944,98 € 

Συνολικού ποσού: 1.020.247,38  το οποίο μεταφέρεται στο Αποθεματικό 
9111.0000. 

3. Ενίσχυση του Κ.Α.:0714.0002 με αιτιολογία: «Έσοδα από υλοτόμηση δασών του 
∆ήμου» με το ποσό των 8.621,54 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα 
από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012) και μεταφορά αντίστοιχης 
πίστωσης  μέσω αποθεματικού στον Κ.Α.:30-6275.0001  (δημιουργία νέας 
πίστωσης) με αιτιολογία: «Καθαρισμός ∆ασικών δρόμων στις ∆.Ε. Ιτάμου & 
Καλλιφωνίου.  

4. Ενίσχυση του Κ.Α.:1211.0005 εσόδου με αιτιολογία: «Αποζημίωση υπαλλήλων για 
τη συμμετοχή τους στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012» με το ποσό των 
0,42 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του 
Οικονομικού έτους 2012) και μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης  μέσω αποθεματικού 
στον Κ.Α.:10-6012.0005 με αιτιολογία: «Εκλογική αποζημίωση της 6ης Μαΐου & 
17ης Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές» (1.115,40 + 0,42= 
1.115,82 €).  

5. Ενίσχυση του Κ.Α.:2119.0007 με αιτιολογία: «Λοιπά έσοδα Υπ. Καθ/τος 
(∆ιαδημοτικής Συνεργασίας)» με το ποσό των 10.000,00 € (γιατί τα βεβαιωμένα 
έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), το 
οποίο μέσω αποθεματικού μεταφέρεται στον Κ.Α.:20-6264.0000 με αιτιολογία: 
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» (35.000,00 + 10.000,00= 
45.000,00 €) 

6. Ενίσχυση του Κ.Α.:3212.0000 με αιτιολογία: «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης» με 
το ποσό των 213.905,44 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα 
Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), το οποίο μέσω αποθεματικού 
μεταφέρεται στον Κ.Α.:25-6211.0001 με αιτιολογία: «Αντίτιμο ρεύματος 
αντλιοστασίων ύδρευσης» (7.684,00 + 213.905,44 = 221.589,44 €). 

7. Ενίσχυση του Κ.Α.:3213.0000 με αιτιολογία: «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης» με 
το ποσό των 74.886,77 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα 
Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), το οποίο μέσω αποθεματικού 
μεταφέρεται στον Κ.Α.:25-6211.0002 με αιτιολογία: «Αντίτιμο ρεύματος 
αντλιοστασίων άρδευσης» (7.304,00 + 74.886,77= 82.190,77 €). 
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8. Ενίσχυση του Κ.Α.:3217.0000 με αιτιολογία: «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδομικών σχεδίων» με το ποσό των 798.522,52 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα 
είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), το οποίο 
μεταφέρεται μέσω αποθεματικού στο Κ.Α.: 30-7323.0046 με αιτιολογία: 
«∆ιανοίξεις δρόμων στις νέες εντάξεις Πολεοδομικών Σχεδίων» (δημιουργία νέας 
πίστωσης). 

9. Ενίσχυση του Κ.Α.:1519.0008 με αιτιολογία: «Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω 
αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα)» με το ποσό των 
10.461,57 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα 
Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), το οποίο μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού στον Κ.Α.:30-6277.0000 με αιτιολογία: «Λοιπές δαπάνες για 
ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα» (15.000,00 + 10461,57 = 25.461,57 
€). 

10.Ενίσχυση του τον Κ.Α.:0111.0000 με αιτιολογία: «Μισθώματα από αστικά ακίνητα» 
με το ποσό των 14.600,75 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα 
Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), το οποίο μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού στον Κ.Α.:10-6232.0001 με αιτιολογία: «Μισθώματα κτιρίων- 
Τεχνικών έργων ακινήτων» (17.000,00 + 14.600,75 = 31.600,75 €). 

11.Ενίσχυση του Κ.Α.:3222.0000 με αιτιολογία: «Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα» με το 
ποσό των 75.323,29 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα 
Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), και μεταφορά του μέσω 
αποθεματικού στον Κ.Α.:10-6011.0001 με αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές 
μονίμων υπαλλήλων» (1.179.000,00 + 75.323,29 = 1.254.323,29 €). 

Το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των: 1.758.365,41  € 
 
Τροποποιεί αναλόγως και το Τεχνικό Πρόγραμμα του ∆ήμου. 
 
  

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήμων & Κοινοτήτων» και του 
άρθρου 266 του Ν.  3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»   
 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
                                       

                                        Αποφάσισε ομόφωνα  
 
Εγκρίνει την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικονομικού 
έτους 2012, η οποία έχει ως εξής: 
 
1.Ενίσχυση του Κ.Α.:10-6051.0001 εξόδου με αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΤΥ∆ΚΥ» με το ποσό των 4.000,00 € μεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεματικό 
9111.0000. 
2.Ενίσχυση ή εγγραφή νέων κωδικών στους παρακάτω κωδικούς εσόδων στους οποίους 
βεβαιώθηκαν περισσότερα έσοδα από τα Προϋπολογισθέντα του οικονομικού έτους 2012: 

‐ τον Κ.Α.:0114.0004 με αιτιολογία: «Μίσθωμα Κυλικείου ∆ημ. Νεκροταφείου» 
με το ποσό των 229,60 € 

‐ τον Κ.Α.:0114.0006 με αιτιολογία: «Μίσθωμα σφαγείων» με το ποσό των 
16,58 € 

‐ τον Κ.Α.:0125.0000 με αιτιολογία: «∆ικαίωμα βοσκής» με το ποσό των 
9.977,70 € 
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‐ τον Κ.Α.:0433.0000 με αιτιολογία: «Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα» με το 
ποσό των 505,00 € 

‐ τον Κ.Α.:0451.0000 με αιτιολογία: «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» με το 
ποσό των 2.041,74 € 

‐ τον Κ.Α.:0461.0001 με αιτιολογία: «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» με 
το ποσό των 614,57 € 

‐ τον Κ.Α.:0461.0004 με αιτιολογία: «Τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 
στις εμποροπανηγύρεις» με το ποσό των 855,00 € 

‐ τον Κ.Α.:0461.0005 με αιτιολογία: «Τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 
για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου» με το ποσό των 1.980,00 € 

‐ τον Κ.Α.:0461.0007 με αιτιολογία: «Τέλος για την θεώρηση παραγωγικών 
αδειών λαϊκών αγορών» με το ποσό των 80,00 € 

‐ τον Κ.Α.:0461.0008 με αιτιολογία: «Τέλος για την έκδοση & θεώρηση αδειών 
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου» με το ποσό των 300,00 € 

‐ τον Κ.Α.:0468.0000 με αιτιολογία: «Τέλος αδειών οικοδομών» με το ποσό 
των 65.835,80 € 

‐ τον Κ.Α.:0471.0001 με αιτιολογία: «Τέλος για την τέλεση Πολιτικού Γάμου» 
με το ποσό των 2.380,00 € 

‐ τον Κ.Α.:0714.0000 με αιτιολογία: «Έσοδα από τη διάθεση δασικών 
προϊόντων του δημοσίου» με το ποσό των 1.836,14 € 

‐ τον Κ.Α.:1512.0001 με αιτιολογία: «Πρόστιμα του ΚΟΚ» με το ποσό των 
4.381,35 € 

‐ τον Κ.Α.:1514.0000 με αιτιολογία: «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης 
αυθαιρέτων κατασκευών» με το ποσό των 485.189,04 € 

‐ τον Κ.Α.:1612.0002 με αιτιολογία: «Έσοδο από την εκκαθάριση της 
Αναπτυξιακής ∆ημοτικής Επιχείρησης Ιτάμου» με το ποσό των 1.559,63 € 

‐ τον Κ.Α.:2119.0001 με αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα» με το 
ποσό των 49.313,24 € 

‐ τον Κ.Α.:2119.0010 με αιτιολογία: «Έσοδο από λατομείο» με το ποσό των 
27.492,22 € 

‐ τον Κ.Α.:2119.0013 με αιτιολογία: «Εκμίσθωση χώρων λαϊκής αγοράς» με το 
ποσό των 33.849,00 € 

‐ τον Κ.Α.:2119.0015 με αιτιολογία: «Μισθώματα από Αστικά Ακίνητα» με το 
ποσό των 42.073,95 € 

‐ τον Κ.Α.:3216.0000 με αιτιολογία: «∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη και 
εισφορές» με το ποσό των 109.972,48 € 

‐ τον Κ.Α.:3218.0000 με αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευματιών» με το ποσό των 174.344,36 € 

‐ τον Κ.Α.:3221.0000 με αιτιολογία: «Έκτακτα γενικά έσοδα» με το ποσό των 
1.475,00 € 

‐ τον Κ.Α.:4216.0000 με αιτιολογία: «Έσοδο από την επιστροφή ποσού του 
Ε.Κ.∆.∆.Α. από προγράμματα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης» με το ποσό των 
3.944,98 € 

Συνολικού ποσού: 1.020.247,38  το οποίο μεταφέρεται στο Αποθεματικό 
9111.0000. 

12.Ενίσχυση του Κ.Α.:0714.0002 με αιτιολογία: «Έσοδα από υλοτόμηση δασών του 
∆ήμου» με το ποσό των 8.621,54 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα 
από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012) και μεταφορά αντίστοιχης 
πίστωσης  μέσω αποθεματικού στον Κ.Α.:30-6275.0001  (δημιουργία νέας 
πίστωσης) με αιτιολογία: «Καθαρισμός ∆ασικών δρόμων στις ∆.Ε. Ιτάμου & 
Καλλιφωνίου.  
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13.Ενίσχυση του Κ.Α.:1211.0005 εσόδου με αιτιολογία: «Αποζημίωση υπαλλήλων για 
τη συμμετοχή τους στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012» με το ποσό των 
0,42 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του 
Οικονομικού έτους 2012) και μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης  μέσω αποθεματικού 
στον Κ.Α.:10-6012.0005 με αιτιολογία: «Εκλογική αποζημίωση της 6ης Μαΐου & 
17ης Ιουνίου 2012 για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές» (1.115,40 + 0,42= 
1.115,82 €).  

14.Ενίσχυση του Κ.Α.:2119.0007 με αιτιολογία: «Λοιπά έσοδα Υπ. Καθ/τος 
(∆ιαδημοτικής Συνεργασίας)» με το ποσό των 10.000,00 € (γιατί τα βεβαιωμένα 
έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), το 
οποίο μέσω αποθεματικού μεταφέρεται στον Κ.Α.:20-6264.0000 με αιτιολογία: 
«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» (35.000,00 + 10.000,00= 
45.000,00 €) 

15.Ενίσχυση του Κ.Α.:3212.0000 με αιτιολογία: «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης» με 
το ποσό των 213.905,44 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα 
Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), το οποίο μέσω αποθεματικού 
μεταφέρεται στον Κ.Α.:25-6211.0001 με αιτιολογία: «Αντίτιμο ρεύματος 
αντλιοστασίων ύδρευσης» (7.684,00 + 213.905,44 = 221.589,44 €). 

16.Ενίσχυση του Κ.Α.:3213.0000 με αιτιολογία: «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης» με 
το ποσό των 74.886,77 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα 
Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), το οποίο μέσω αποθεματικού 
μεταφέρεται στον Κ.Α.:25-6211.0002 με αιτιολογία: «Αντίτιμο ρεύματος 
αντλιοστασίων άρδευσης» (7.304,00 + 74.886,77= 82.190,77 €). 

17.Ενίσχυση του Κ.Α.:3217.0000 με αιτιολογία: «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδομικών σχεδίων» με το ποσό των 798.522,52 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα 
είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), το οποίο 
μεταφέρεται μέσω αποθεματικού στο Κ.Α.: 30-7323.0046 με αιτιολογία: 
«∆ιανοίξεις δρόμων στις νέες εντάξεις Πολεοδομικών Σχεδίων» (δημιουργία νέας 
πίστωσης). 

18.Ενίσχυση του Κ.Α.:1519.0008 με αιτιολογία: «Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω 
αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα)» με το ποσό των 
10.461,57 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα 
Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), το οποίο μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού στον Κ.Α.:30-6277.0000 με αιτιολογία: «Λοιπές δαπάνες για 
ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα» (15.000,00 + 10461,57 = 25.461,57 
€). 

19.Ενίσχυση του τον Κ.Α.:0111.0000 με αιτιολογία: «Μισθώματα από αστικά ακίνητα» 
με το ποσό των 14.600,75 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα 
Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), το οποίο μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού στον Κ.Α.:10-6232.0001 με αιτιολογία: «Μισθώματα κτιρίων- 
Τεχνικών έργων ακινήτων» (17.000,00 + 14.600,75 = 31.600,75 €). 

20.Ενίσχυση του Κ.Α.:3222.0000 με αιτιολογία: «Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα» με το 
ποσό των 75.323,29 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα 
Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012), και μεταφορά του μέσω 
αποθεματικού στον Κ.Α.:10-6011.0001 με αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές 
μονίμων υπαλλήλων» (1.179.000,00 + 75.323,29 = 1.254.323,29 €). 

Το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των: 1.758.365,41  € 
 
Τροποποιεί αναλόγως και το Τεχνικό Πρόγραμμα του ∆ήμου. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 531/2012 
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Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
 


