
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆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 1η του µηνός  Μαρτίου του έτους 2013 
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
38/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 25-02-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38/2013 
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

5/25-02-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
   

 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 1η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. έτους 2013. 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και 

ώρα 9:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 4416/18-02-2013 

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 

(µετά από αναβολή της προγραµµατισθείσας για 22-2-2013 συνεδρίασης) η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

5) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος   

6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό 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. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Καρδίτσας οικ. έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 

1) Την εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, αντιδηµάρχου Στ. 
Παπαγεωργίου, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην προτεινόµενη αναµόρφωση, µε 
αιτιολόγηση κάθε κωδικού και πρότεινε την έγκρισή της  
    
2)Τις διατάξεις του άρθρου 72  Ν. 3852/2010 

3)Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής   

 
   Αποφάσισε οµόφωνα   

 

  Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση την 1η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2013 που έχει ως ακολούθως: 
 
1. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:10-6142.0003 µε τίτλο: «Αµοιβή 

ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο Οικονοµικών καταστάσεων, χρήσης 2011» µε το 
ποσό των 23.812,80 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό 
(9111.0000). 

2. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:10-6142.0004 µε τίτλο: «Αµοιβή 
εκκαθάρισης της Αναπτυξιακής ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ιτάµου (∆ασικό χωριό)» µε το 
ποσό των 6.150,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό 
(9111.0000). 

3. Εγγραφή στην υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.:80-8115.0000 µε τίτλο: «∆ιάφορα 
έξοδα» το ποσό των 3.453,69 € που αφορά παραστατικά και συγκεκριµένα 
«∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων» (υπέρ Στεργιόπουλου 
Στέργιου ποσό 252,76 €, υπέρ Καραβασίλη Παναγιώτας ποσό 2.119,29 € και υπέρ 
Βλαχοδήµου Παρασκευής ποσό 1.081,64 €). Το ποσό των 1.534.033,70 € 
(1.534.033,70-1.527.437,52= 6.596,18) του κωδικού αυτού καλύπτει τα παραπάνω 
παραστατικά, γι’αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να µεταφέρουµε άλλη πίστωση σ’ αυτό το 
κωδικό.  

4. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:80-8116.0000 µε τίτλο: «∆απάνες 
προµήθειας αναλωσίµων» µε το ποσό των 187,93 € (2.460.599,91 + 187,93 = 
2.460.787,84 €) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό 
(9111.0000), διαφορά που προκλήθηκε από την µεταφορά των παραστατικών από 
το οικονοµικό έτος 2012 στο 2013. 

5. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:80-8111.0000 µε τίτλο: «Αµοιβές και 
έξοδα προσωπικού» µε το ποσό των 15.000,00 € (773.481,93 + 15.000,00 
=788.481,93 €) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό 
(9111.0000), διαφορά που προκλήθηκε από την µεταφορά των µισθοδοτικών 
καταστάσεων από το οικονοµικό έτος 2012 στο 2013. 

6. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:00-6331.0001 µε τίτλο: « Λοιποί Φόροι 
και Τέλη» µε το ποσό των 30.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το 
αποθεµατικό (9111.0000). 

7. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1629.0001 µε τίτλο: «Έσοδο από την 
συµµετοχή των ΕΛΤΑ και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στη δαπάνη καταβολής 
Φυσικού Αερίου του κτιρίου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας» µε το 
ποσό των 5.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού στον 
Κ.Α. Εξόδου :30-6279.0001 µε τίτλο: «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 
φωτισµό, καθαριότητα (κοινόχρηστα)» (20.000,00 + 5.000,00= 25.000,00 €). Το 



 

 

 

άθροισµα των ποσών που εγγράφτηκαν στον Προϋπολογισµό 2013 µαζί µε την 
ενίσχυση του Κ.Α.:1629.0001 µε 5.000,00 € δεν υπερβαίνει το άθροισµα των 
εισπραχθέντων 2012 περισσότερο από το 30%, των κωδικών που βρίσκονται στον 
περιορισµό αυτό, σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. Οικ. 47490/18-12-2012, άρθρο. 5. 

8. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:4142.0005 µε τίτλο: «Έσοδο από τον 
ΟΑΕ∆ για την αποπληρωµή προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2009 µέσω του ΚΕΚ 
Αιχµή» µε το ποσό των 25.553,12 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω 
αποθεµατικού στον Κ.Α. Εξόδου :00-6718.0001 µε τίτλο: «Απόδοση ποσού για την 
αποπληρωµή προγραµµάτων κατάρτισης (ΛΑΕΚ) 0,45% έτους 2009 στο ΚΕΚ Αιχµή».  

9. Εγγραφή  νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:4124.0003 µε τίτλο: «Ειδική Εισφορά 
Ταµείου Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 1%» και ποσού 8.000,00, µεταφέροντας 
αντίστοιχης πίστωσης µέσω αποθεµατικού σε νέο κωδικό εξόδου Κ.Α.:80-8231.0043 
µε αιτιολογία: «Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Ταµείου Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
1%». 

10.Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:15-6162.0001 µε τίτλο: « Μεταφορά 
µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013» µε το ποσό 
των 5.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό 
(9111.0000). 

11.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης εξόδου του Κ.Α.:80-8117.0000 µε τίτλο: 
«Οφειλές εισφορών προς ∆.Ο.Υ. και ασφαλιστικά ταµεία» µε το ποσό των 145.000,00 
€ (400.000,00 + 145.000,00= 545.000,00 €) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από 
το αποθεµατικό (9111.0000). 

12.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης εξόδου του Κ.Α.:30-7326.0008 µε τίτλο: 
«Αγροτικός εξηλεκτρισµός ∆ηµοτικής Ενότητας Κάµπου» µε το ποσό των 29.674,87 € 
από ΣΑΤΑ 2013 (133.000,00 ΣΑΤΑ ΠΟΕ + 29.674,87 ΣΑΤΑ 2013= 162.674,87 €), 
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση & χρηµατοδότηση µέσω αποθεµατικού από τον 
Κ.Α.:30-7336.0021 και τίτλο: «Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών ∆.Ε. 
Κάµπου» (130.000,00 – 29.674,87 = 100.325,13 €). 

13.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης εξόδου του Κ.Α.:00-6492.0001 µε τίτλο: 
«∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 
Πράξεων» µε το ποσό των 36.000,00 € (30.000,00 ΣΑΤΑ ΠΟΕ + 6.000,00 ΣΑΤΑ 
2013+ 100.000,00 Τακτικά= 136.000,00 €) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση 
30.000,00 ΣΑΤΑ ΠΟΕ µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:30-7326.0012 και τίτλο: 
«Αντικατάσταση λέβητα κολυµβητηρίου» (45.000,00 – 30.000,00 = 15.000,00 ΣΑΤΑ 
ΠΟΕ) & 6.000,00 ΣΑΤΑ 2013 µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:30-7336.0026 
«Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στην πόλη της Καρδίτσας» 
(170.000,00-6.000,00= 164.000,00 €). 

14.Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:30-7131.0001 µε τίτλο: «Προµήθεια 
λέβητα κολυµβητηρίου» µε το ποσό των 15.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη 
πίστωση & χρηµατοδότηση (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:30-
7326.0012 και τίτλο: «Αντικατάσταση λέβητα κολυµβητηρίου». 

15.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης εξόδου του Κ.Α.:30-7336.0010 µε τίτλο 
“Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. Καστανιάς ∆.Ε. Ιτάµου” µε το ποσό των 
3.000,00 € ΣΑΤΑ 2013 (7.000,00 ΣΑΤΑ ΠΟΕ + 3.000,00 ΣΑΤΑ 2013= 10.000,00 €) 
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση & αντίστοιχη χρηµατοδότηση µέσω αποθεµατικού 
από τον Κ.Α.30-7336.0023 µε τίτλο “Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών 
∆.Ε.Ιτάµου» (160.000,00 -3.000,00 = 157.000,00 € ΣΑΤΑ 2013) 
 
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των:  274.849,27 € 
 
Τροποποιεί αναλόγως και το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου. 

       



 

 

 

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
38/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 


