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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 28η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 
2012 και ώρα 13:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 537/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 18-12-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
537/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

33ο/18-12-2012 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

      Αρ. Πρωτ.:30073/24-12-2012 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                           
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 12η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2012. 

 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Τρίτη  και ώρα 

12:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 28646/14-12-2012 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  κανείς 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος   

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

9) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

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

παρόντες ήταν οι 9, 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. 
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     Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 12η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2012 και αφού έλαβε υπόψη: 

1) 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 € 

- 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 € 



                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β4ΜΥΩΕΗ-45Ζ 

 

- 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 €). 

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 
€). 
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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. 

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

3)Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της 12ης αναµόρφωσης 
ψήφισαν όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής πλην του κ. Τσίπρα Εµµανουήλ ο οποίος 
ψήφισε αρνητικά. 

4)Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής   

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

 

 Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  προς έγκριση  την 12η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012 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 € 
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- 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.  

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 
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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. 

 

Μειοψήφισε το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Τσίπρας Εµµανουήλ 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
537/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα .............  
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 

 


