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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 23η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 
και ώρα 10.00 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. 546/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 27/12/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
23/27-12-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

            Αρ. Πρωτ.:1991/23-01-2013  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Έγκριση της 13ης (τελικής) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου 

Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός ∆εκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 29435/21-12-2012 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  

συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  17)Τσιούκης Λάμπρος 1) Μπατζιάκας Βασίλειος 

2) Αναστασίου Απόστολος  18) Χλαπάνας Ηλίας 2) Παπαγεωργίου Σταύρος 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  19)Γεννάδιος Ιωάννης 3) Βερίλλης ∆ομήνικος 

4) Γούλας Σωτήριος  20)Ντελής Ιωάννης 4) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  22)Σουφλάκος Βασίλειος Αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

7) Καραγιάννης Νικόλαος  23)Τέγος Χρήστος  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  25)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  26)Τσίπρας Εμμανουήλ  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  27)Αρχοντής ∆ημήτριος  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  28)Τσαντήλας Βασίλειος  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  29)Χάρμπας Θωμάς  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

16)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 την έγκριση 
της 13ης (τελικής) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2012 
και αφού έλαβε υπόψη: 
 
Α. Την υπ΄αριθμ.  564/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται 
στο ∆ημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 
∆ήμου οικ. έτους 2012 
 
Β.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στ. Παπαγεωργίοιυ, ο οποίος ανέφερε ότι 
πρόκειται για την τελευταία αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας, οικ. 
έτους 2012, η οποία συντάσσεται κυρίως για λογιστική τακτοποίηση, δεδομένου ότι κλείνει η 
χρήση του τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς επίσης και για την τακτοποίηση κωδικών, οι 
οποίοι παρουσίαζαν εκκρεμότητες. 
 
Γ. Την προτεινόμενη 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία έχει ως εξής: 
 

1. Εγγραφή  νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:4124.0004 με τίτλο: «Έσοδο από Φ.Π.Α. 
Ύδρευσης» και ποσού 34.808,32 €, μεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση μέσω 
αποθεματικού σε νέο κωδικό εξόδου Κ.Α.:8224.0004 με αιτιολογία: «Απόδοση 
Φ.Π.Α. Ύδρευσης». 

2. Ενίσχυση του Κ.Α:00-6311.0001 με τίτλο: «Φόροι τόκων» με το ποσό των 
5.000,00 € (4.000,00 + 5.000,00= 9.000,00), μεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση 
από το αποθεματικό 9111.0000. 

3. Για την λογιστική τακτοποίηση των ∆ημοτικών τελών και του Φωτισμού καθώς και του 
Τ.Α.Π. δημιουργούμε και ενισχύουμε τους παρακάτω κωδικούς: 

‐ Κ.Α.: 00-6151.0000 με αιτιολογία: «Προμήθεια ∆ΕΗ 2% + Φ.Π.Α. για 
∆ημοτικά τέλη & Φωτισμός» με το ποσό των 69.443,73 € 

‐ Κ.Α.: 00-6151.0001 με αιτιολογία: «Προμήθεια ∆ΕΗ 2% + Φ.Π.Α. για 
Τ.Α.Π.» με το ποσό των 5.058,20 €. 

‐ Κ.Α.: 20-6211.0001 με αιτιολογία: «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας» με το ποσό των 610.113,34 €. 

‐ Κ.Α.: 00-6726.0001 με αιτιολογία: «Εισφορά υπέρ ΟΤΑ 15% για το ΤΑΠ» με 
το ποσό των 30.084,61 €. 

             Μεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 714.699,88 € από τους παρακάτω   
            κωδικούς: 

‐ Ποσό 208.203,16 € από τον Κ.Α.: 20-6011.0001 (1.500.000,00 – 
208.203,16= 1.291.796,84 €). 

‐ Ποσό   61.496,72 € από τον Κ.Α.: 20-6012.0001 (87.000,00 -61.496,72= 
25.503,28 €). 

‐ Ποσό 115.000,00 € από τον Κ.Α.: 20-6021.0001 (900.000,00 – 
115.000,00= 785.000,00). 
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‐ Ποσό   10.000,00 € από τον Κ.Α.: 20-6022.0001 (24.000,00- 10.000,00= 
14.000,00 €). 

‐ Ποσό 230.000,00 € από τον Κ.Α.: 20-6041.0001 (350.000,00 – 230.000,00 
= 120.000,00 €). 

‐ Ποσό   90.000,00 € από τον Κ.Α.: 20-6041.0002 (90.000,00 – 90.000,00= 
0,00 €). 

4. Ενίσχυση & δημιουργία των παρακάτω κωδικών εσόδων στους οποίους βεβαιώθηκαν 
περισσότερα έσοδα από τα Προϋπολογισθέντα του οικονομικού έτους 2012: 
‐ τον Κ.Α.:0111.0000 με αιτιολογία: «Μισθώματα από αστικά ακίνητα» με το 

ποσό των 357,84 €. 
‐ τον Κ.Α.:0211.0000 με αιτιολογία: «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 

Τράπεζες» με το ποσό των 10.478,77 €. 
‐ τον Κ.Α.:0451.0000 με αιτιολογία: «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» με το 

ποσό των 537,83 €. 
‐ τον Κ.Α.:0468.0000 με αιτιολογία: «Τέλος αδειών οικοδομών» με το ποσό 

των 484,06 €. 
‐ τον Κ.Α.:0471.0001 με αιτιολογία: «Τέλος για την τέλεση Πολιτικού Γάμου» 

με το ποσό των 420,00 €. 
‐ τον Κ.Α.:1512.0001 με αιτιολογία: «Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και 

του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93)» με το ποσό των 6.190,00 €. 
‐ τον Κ.Α.:2119.0001 με αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα» με το 

ποσό των 9.353,19 €. 
‐ τον Κ.Α.:2119.0013 με αιτιολογία: «Εκμίσθωση χώρων λαϊκής αγοράς» με το 

ποσό των 2.450,00 €. 
‐ τον Κ.Α.:4211.0000 με αιτιολογία: «Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους 

χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής» με το ποσό των 121,00 €. 
Συνολικού ποσού: 30.392,69 €  το οποίο μεταφέρεται στο Αποθεματικό 
9111.0000. 

5. Ενίσχυση του Κ.Α.:1211.0004 εσόδου με αιτιολογία: «Έσοδο για την κάλυψη 
δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων» με το ποσό των 11.316,00 
€ (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του 
Οικονομικού έτους 2012) και μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης  μέσω αποθεματικού 
στον Κ.Α.:30-6422.0000 με αιτιολογία: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» (22.630,00 + 11.316,00= 33.946,00 €).  

6. Ενίσχυση του Κ.Α.:1312.0000 εσόδου με αιτιολογία: «Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτιρίων 2012» με το ποσό των 44.280,00 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα 
είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012) και 
μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης  μέσω αποθεματικού στον Κ.Α.:00-6711.0002 με 
αιτιολογία: «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για συντηρήσεις και επισκευές 
σχολικών κτιρίων» (272.984,89 + 44.280,00= 317.264,89€).  

7. Ενίσχυση του Κ.Α.:2111.0001 εσόδου με αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με το ποσό των 595,75 € (γιατί τα 
βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού 
έτους 2012) και μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης  μέσω αποθεματικού στον 
Κ.Α.:20-6011.0001 με αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές μονίμων » (1.500.000,00 
+ 595,75= 1.500.595,75€).  

8. Εγγραφή νέου Κ.Α.:4131.0041 εσόδου με αιτιολογία: «Αναδρομική Ειδικής 
εισφοράς ΟΑΕ∆» με το ποσό των 181,53 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι 
μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012) και μεταφορά 
αντίστοιχης πίστωσης  μέσω αποθεματικού στον Κ.Α.:8231.0043 με αιτιολογία: 
«Αναδρομικά ειδικής εισφοράς ΟΑΕ∆». 



 
         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΕΙΩΩΕΗ-ΡΙ3 

      

 

9. Ενίσχυση του Κ.Α.:1311.0001 εσόδου με αιτιολογία: «Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι 
από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων  (ΣΑΤΑ 2012).» με το ποσό των 
44.587,00 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα 
Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012, βεβαιωμένο ποσό:1.439.320,00 
βάσει των αρ. πρωτ. 43773/21-11-2012, 47376/17-12-2012, 47377/17-12-2012 
Αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών μείον το Προϋπολογισθέν 
ποσό:1.394.733,00) και μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης  μέσω αποθεματικού στον 
Κ.Α.:30-7325.0006 με αιτιολογία: «Επέκταση ΦΟΠ (ΣΑΤΑ 2012 40.000,00 + 
44.587,00 ΣΑΤΑ 2012= 84.587,00).  

10.Ενίσχυση του Κ.Α.:5122.0012 εσόδου με αιτιολογία: «Έκτακτο Χ.Υ. ∆.Ε.Ιτάμου- 
Υπόλοιπο ∆ανείου Τ.Π.∆.» με το ποσό των 5.179,47 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα 
(110.690,00 είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 
2012) και μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης  μέσω αποθεματικού ποσού 3.800,00 € 
στον Κ.Α.:8122.0000 με αιτιολογία: «Έργα» & ποσού 1.379,47 € στον 
Κ.Α.:8123.0000 «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες». Το 
αντίστοιχο ποσό των 5.179,47 € από Τακτικά μεταφέρεται από τους κωδικούς 
8122.0000 (3.800,00€) & 8123.0000 (1.379,47€) στο Αποθεματικό 9111.0000 .   

11.Ενίσχυση του Κ.Α.:0619.0001 με αιτιολογία: «Αρ. 27 του ν. 3756/2009 ‘περί 
εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού ∆ημοσίου προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού» με το ποσό 
των 555.805,04 € (βεβαιωμένο ποσό βάσει των αρ. πρωτ. 52539/16-12-2011, 
34075/7-9-2012, 37328/1-10-2012, 43533/19-11-2012, 46948/13-12-2012 
Αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών:1.667.417,04€ - Προϋπολ. ποσό: 
1.111.612,00 = 555.805,04 €) και μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης  μέσω 
αποθεματικού στον Κ.Α.:10-6011.0001 (1.254.323,29 + 555.805,04= 
1.810.128,33 €). 

 
Το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των:  1.788.937,57 € 
 
Τροποποιεί αναλόγως και το Τεχνικό Πρόγραμμα του ∆ήμου. 
 

  
    ∆. 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»   
 
Ε. Τις τοποθετήσεις, απόψεις, των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
  
                                               Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικονομικού 
έτους 2012, η οποία έχει ως εξής: 
 
1. Εγγραφή  νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:4124.0004 με τίτλο: «Έσοδο από Φ.Π.Α. 
Ύδρευσης» και ποσού 34.808,32 €, μεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση μέσω αποθεματικού 
σε νέο κωδικό εξόδου Κ.Α.:8224.0004 με αιτιολογία: «Απόδοση Φ.Π.Α. Ύδρευσης». 
 
2. Ενίσχυση του Κ.Α:00-6311.0001 με τίτλο: «Φόροι τόκων» με το ποσό των 5.000,00 € 
(4.000,00 + 5.000,00= 9.000,00), μεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεματικό 
9111.0000. 
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3. Για την λογιστική τακτοποίηση των ∆ημοτικών τελών και του Φωτισμού καθώς και του 
Τ.Α.Π. δημιουργούμε και ενισχύουμε τους παρακάτω κωδικούς: 

‐ Κ.Α.: 00-6151.0000 με αιτιολογία: «Προμήθεια ∆ΕΗ 2% + Φ.Π.Α. για 
∆ημοτικά τέλη & Φωτισμός» με το ποσό των 69.443,73 € 

‐ Κ.Α.: 00-6151.0001 με αιτιολογία: «Προμήθεια ∆ΕΗ 2% + Φ.Π.Α. για 
Τ.Α.Π.» με το ποσό των 5.058,20 €. 

‐ Κ.Α.: 20-6211.0001 με αιτιολογία: «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας» με το ποσό των 610.113,34 €. 

‐ Κ.Α.: 00-6726.0001 με αιτιολογία: «Εισφορά υπέρ ΟΤΑ 15% για το ΤΑΠ» με 
το ποσό των 30.084,61 €. 

             Μεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 714.699,88 € από τους παρακάτω   
            κωδικούς: 

‐ Ποσό 208.203,16 € από τον Κ.Α.: 20-6011.0001 (1.500.000,00 – 
208.203,16= 1.291.796,84 €). 

‐ Ποσό   61.496,72 € από τον Κ.Α.: 20-6012.0001 (87.000,00 -61.496,72= 
25.503,28 €). 

‐ Ποσό 115.000,00 € από τον Κ.Α.: 20-6021.0001 (900.000,00 – 
115.000,00= 785.000,00). 

‐ Ποσό   10.000,00 € από τον Κ.Α.: 20-6022.0001 (24.000,00- 10.000,00= 
14.000,00 €). 

‐ Ποσό 230.000,00 € από τον Κ.Α.: 20-6041.0001 (350.000,00 – 230.000,00 
= 120.000,00 €). 

‐ Ποσό   90.000,00 € από τον Κ.Α.: 20-6041.0002 (90.000,00 – 90.000,00= 
0,00 €). 

 
4.   Ενίσχυση & δημιουργία των παρακάτω κωδικών εσόδων στους οποίους βεβαιώθηκαν 
περισσότερα έσοδα από τα Προϋπολογισθέντα του οικονομικού έτους 2012: 

‐ τον Κ.Α.:0111.0000 με αιτιολογία: «Μισθώματα από αστικά ακίνητα» με το 
ποσό των 357,84 €. 

‐ τον Κ.Α.:0211.0000 με αιτιολογία: «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 
Τράπεζες» με το ποσό των 10.478,77 €. 

‐ τον Κ.Α.:0451.0000 με αιτιολογία: «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» με το 
ποσό των 537,83 €. 

‐ τον Κ.Α.:0468.0000 με αιτιολογία: «Τέλος αδειών οικοδομών» με το ποσό 
των 484,06 €. 

‐ τον Κ.Α.:0471.0001 με αιτιολογία: «Τέλος για την τέλεση Πολιτικού Γάμου» 
με το ποσό των 420,00 €. 

‐ τον Κ.Α.:1512.0001 με αιτιολογία: «Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και 
του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93)» με το ποσό των 6.190,00 €. 

‐ τον Κ.Α.:2119.0001 με αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα» με το 
ποσό των 9.353,19 €. 

‐ τον Κ.Α.:2119.0013 με αιτιολογία: «Εκμίσθωση χώρων λαϊκής αγοράς» με το 
ποσό των 2.450,00 €. 

‐ τον Κ.Α.:4211.0000 με αιτιολογία: «Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους 
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής» με το ποσό των 121,00 €. 

Συνολικού ποσού: 30.392,69 €  το οποίο μεταφέρεται στο Αποθεματικό 
9111.0000. 

 
5.     Ενίσχυση του Κ.Α.:1211.0004 εσόδου με αιτιολογία: «Έσοδο για την κάλυψη 
δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων» με το ποσό των 11.316,00 € (γιατί 
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τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 
2012) και μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης  μέσω αποθεματικού στον Κ.Α.:30-6422.0000 
με αιτιολογία: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» (22.630,00 
+ 11.316,00= 33.946,00 €).  
 
6. Ενίσχυση του Κ.Α.:1312.0000 εσόδου με αιτιολογία: «Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτιρίων 2012» με το ποσό των 44.280,00 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι 
μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012) και μεταφορά 
αντίστοιχης πίστωσης  μέσω αποθεματικού στον Κ.Α.:00-6711.0002 με αιτιολογία: 
«Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων» 
(272.984,89 + 44.280,00= 317.264,89€).  
 
7. Ενίσχυση του Κ.Α.:2111.0001 εσόδου με αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με το ποσό των 595,75 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα 
είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012) και μεταφορά 
αντίστοιχης πίστωσης  μέσω αποθεματικού στον Κ.Α.:20-6011.0001 με αιτιολογία: 
«Τακτικές αποδοχές μονίμων » (1.500.000,00 + 595,75= 1.500.595,75€).  
 
8. Εγγραφή νέου Κ.Α.:4131.0041 εσόδου με αιτιολογία: «Αναδρομική Ειδικής εισφοράς 
ΟΑΕ∆» με το ποσό των 181,53 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα 
Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012) και μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης  μέσω 
αποθεματικού στον Κ.Α.:8231.0043 με αιτιολογία: «Αναδρομικά ειδικής εισφοράς ΟΑΕ∆». 
 
9. Ενίσχυση του Κ.Α.:1311.0001 εσόδου με αιτιολογία: «Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από 
το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων  (ΣΑΤΑ 2012).» με το ποσό των 44.587,00 € (γιατί 
τα βεβαιωμένα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 
2012, βεβαιωμένο ποσό:1.439.320,00 βάσει των αρ. πρωτ. 43773/21-11-2012, 47376/17-
12-2012, 47377/17-12-2012 Αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών μείον το 
Προϋπολογισθέν ποσό:1.394.733,00) και μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης  μέσω 
αποθεματικού στον Κ.Α.:30-7325.0006 με αιτιολογία: «Επέκταση ΦΟΠ (ΣΑΤΑ 2012 
40.000,00 + 44.587,00 ΣΑΤΑ 2012= 84.587,00).  
 
10. Ενίσχυση του Κ.Α.:5122.0012 εσόδου με αιτιολογία: «Έκτακτο Χ.Υ. ∆.Ε.Ιτάμου- 
Υπόλοιπο ∆ανείου Τ.Π.∆.» με το ποσό των 5.179,47 € (γιατί τα βεβαιωμένα έσοδα 
(110.690,00 είναι μεγαλύτερα από τα Προϋπολογισθέντα του Οικονομικού έτους 2012) και 
μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης  μέσω αποθεματικού ποσού 3.800,00 € στον 
Κ.Α.:8122.0000 με αιτιολογία: «Έργα» & ποσού 1.379,47 € στον Κ.Α.:8123.0000 
«Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες». Το αντίστοιχο ποσό των 
5.179,47 € από Τακτικά μεταφέρεται από τους κωδικούς 8122.0000 (3.800,00€) & 
8123.0000 (1.379,47€) στο Αποθεματικό 9111.0000 .  
 
11.     Ενίσχυση του Κ.Α.:0619.0001 με αιτιολογία: «Αρ. 27 του ν. 3756/2009 ‘περί 
εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού ∆ημοσίου προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού» με το ποσό των 
555.805,04 € (βεβαιωμένο ποσό βάσει των αρ. πρωτ. 52539/16-12-2011, 34075/7-9-
2012, 37328/1-10-2012, 43533/19-11-2012, 46948/13-12-2012 Αποφάσεων του 
Υπουργού Εσωτερικών:1.667.417,04€ - Προϋπολ. ποσό: 1.111.612,00 = 555.805,04 €) και 
μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης  μέσω αποθεματικού στον Κ.Α.:10-6011.0001 
(1.254.323,29 + 555.805,04= 1.810.128,33 €). 
 
Το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των:  1.788.937,57 € 
 
          Τροποποιεί αναλόγως και το Τεχνικό Πρόγραμμα του ∆ήμου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο δημοτικός 
σύμβουλος  κ. Σουφλάκος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 
 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 546/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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