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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 23η του µηνός Ιανουαρίου 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. 564/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 24-12-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
564/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

34ο/24-12-2012 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

      Αρ. Πρωτ.:1990/23-01-2013 
   

 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 τη 13η (τελική) αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. έτους 2012 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  ∆ευτέρα  και 

ώρα 09:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 29330/12012-2012 

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)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος  2)Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος   

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

8)    

9)    

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

παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
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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 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη 13η (τελική) αναµόρφωση του προϋπολογισµού του 
∆ήµου Καρδίτσας οικ. έτους 2012 και αφού έλαβε υπόψη: 

1) Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, 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. 
 

2) Το σχέδιο της 13ης αναµόρφωσης  του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας, οικ. 
έτους 2012 
 

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

4)Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής   

Αποφάσισε οµόφωνα 

 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  προς έγκριση  την 13η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012 που έχει ως ακολούθως: 
 

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 €). 
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- 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 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 
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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. 
 

 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
564/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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