
                                                

 
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 16η του µηνός  Απριλίου 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. 
158/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 12-04-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
158/2013  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

11/ 12-04-2013 
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 επί της 4ης αναµόρφωσης του  
             προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2013 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και 

ώρα 09:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 8411/08-04-2013 

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 η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2)Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

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

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  4)Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό 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. 

-------------------------------------- 

                        

        Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο επί της 4ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Καρδίτσας, οικονοµικού 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) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013, ο οποίος 
ψηφίστηκε µε την υπ'αριθµ. 6/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε 
την υπ'αριθµ. 282/20218/7-2-2013 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας    
 
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 4η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 που έχει ως ακολούθως: 
     

A. 4η Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2013 
1. Αποδοχή ποσού 5.222.690,00 € & ενίσχυση της πίστωσης εσόδου του 

Κ.Α.:1215.0000 µε τίτλο: «Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων» µε τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ του ποσού που θα λάβει ο 
∆ήµος µας βάσει του αρ.πρωτ. 12828/2-4-2013 Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών & βάσει του αιτήµατός µας µε αρ. πρωτ. 11497/10-5-2012 
(5.222.690,00 – 4.541.375,07= 681.314,93 €) δηλ. ενίσχυση του παραπάνω 
κωδικού µε το ποσό των 681.314,93 €. Για να επιτύχουµε ξανά την ισοσκέλιση 
του Προϋπολογισµού 2013 µειώνουµε κατά το ποσό των 681.314,93 € τον κωδικό 
Κ.Α.:3111.0000 µε τίτλο: «∆άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων» 
(2.078.422,72 – 681.314,93 = 1.397.107,79€). Σύµφωνα µε το άρθρο 8, της αρ. 
πρωτ. Οικ.47490/18-12-2012 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών προκειµένου 
να ενταλµατοποιήσουµε τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις µεταφέρουµε συνολική 
πίστωση 5.222.690,00 € & αντίστοιχη µεταφορά παραστατικών συνολικής αξίας 
5.222.668,41 € µέσω αποθεµατικού από τον κωδικό Κ.Α.:80-81 στον κωδικό 
Κ.Α.:80-83, αναλυτικά όπως παρακάτω: 

- Από τον Κ.Α.:80-8111.0000 ποσό 252.664,70 € στον Κ.Α.:80-8311.0000 
µε τίτλο: «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού», µε αντίστοιχα παραστατικά στον 
κωδικό αυτό συνολικής αξίας 252.643,11 €. 

- Από τον Κ.Α.:80-8112.0000 ποσό 94.701,49 € στον Κ.Α.:80-8312.0000 µε 
τίτλο: «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων», µε αντίστοιχα παραστατικά 
στον κωδικό αυτό συνολικής αξίας 94.701,49  €. 

- Από τον Κ.Α.:80-8113.0000 ποσό 596.070,96 € στον Κ.Α.:80-8313.0000 
µε τίτλο: «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων», µε αντίστοιχα 
παραστατικά στον κωδικό αυτό συνολικής αξίας 596.070,96 €. 



                                                

- Από τον Κ.Α.:80-8114.0000 ποσό 13.172,51 € στον Κ.Α.:80-8314.0000 µε 
τίτλο: «Φόροι- Τέλη», µε αντίστοιχα παραστατικά στον κωδικό αυτό 
συνολικής αξίας 13.172,51 €. 

- Από τον Κ.Α.:80-8115.0000 ποσό 1.027.059,68 € στον Κ.Α.:80-8315.0000 
µε τίτλο: «∆ιάφορα έξοδα», µε αντίστοιχα παραστατικά στον κωδικό αυτό 
συνολικής αξίας 1.027.059,68 €. 

- . 
- Από τον Κ.Α.:80-8116.0000 ποσό 2.204.606,14 € στον Κ.Α.:80-8316.0000 

µε τίτλο: «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων», µε αντίστοιχα παραστατικά 
στον κωδικό αυτό συνολικής αξίας 2.204.606,14 €. 

- Από τον Κ.Α.:80-8121.0000 ποσό 55.266,13 € στον Κ.Α.:80-8321.0000 µε 
τίτλο: «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων», µε 
αντίστοιχα παραστατικά στον κωδικό αυτό συνολικής αξίας 55.266,13  €.. 

- Από τον Κ.Α.:80-8122.0000 ποσό 929.471,98 € στον Κ.Α.:80-8322.0000 
µε τίτλο: «Έργα», µε αντίστοιχα παραστατικά στον κωδικό αυτό συνολικής 
αξίας 929.471,98 €. 

- Από τον Κ.Α.:80-8123.0000 ποσό 49.676,41 € στον Κ.Α.:80-8323.0000 µε 
τίτλο: «Μελέτες, Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» µε 
αντίστοιχα παραστατικά στον κωδικό αυτό συνολικής αξίας 49.676,41  €. 

 
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 130.853,34 €,  ποσό µικρότερο του 5% 
των Τακτικών Εσόδων του Προϋπολογισµού έτους 2013. 

 

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
158/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 


