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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 26η του µήνα Νοεµβρίου  του έτους 2013 
και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (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.583/2013 Απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού 
στις 20/11/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
26/20-11-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             

    Αριθ. Πρωτ.: 32083/26-11-2013 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

    Έγκριση της 11ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας 
οικονοµικού έτους 2013. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 31193/15-11-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της 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  15) Παπαγεωργίου Σταύρος 1) Κατσιαβάρας Θωµάς 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 2) Χλαπάνας Ηλίας 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  17) Σούφλα Ουρανία 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

4) Γούλας Σωτήριος  18) Τσιούκης Λάµπρος 4) Ντελής Ιωάννης 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 5) Μακροστέργιος Αθανάσιος 

6) Ζορµπάς Ιωάννης  20) Γεννάδιος Ιωάννης 6) Χάρµπας Θωµάς 

7) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Σουφλάκος Βασίλειος Αν και κλήθηκαν νόµιµα. 

9) Κωτούλας Φίλιππος  23) Τσίπρας Εµµανουήλ  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Γιοβάνης Γεώργιος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  25) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 27), 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.  
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    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε  έγκριση της 
11ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. έτους 2013 και τροποποίηση 
τεχνικού προγράµµατος   και αφού έλαβε υπόψη: 
  
1.Την αριθµ. 501/17-10-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
2.Την υπ΄ αριθµ.  486/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εισηγείται    
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση την 11η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του 
∆ήµου οικ. έτους 2013 
 
3.Τη σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου.  
 

4.Την προτεινόµενη 11η αναµόρφωση του προϋπολογισµού  
  
5.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»   
 
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

7.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της έγκρισης της 11ης 
αναµόρφωσης  του προϋπολογισµού ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι πλην 
των  κ.κ Ευαγγελακόπουλου , Γεννάδιου  και Τσαντήλα   οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ. 
 
                                               Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
Α.   Εγκρίνει την 11η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού 
έτους 2013,  ως εξής:      
    

A. 11η Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2013 

1. Σε συνέχεια της Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αριθµό 501/17-10-2013 ενισχύουµε τις 

παρακάτω πιστώσεις µε την συνολική πίστωση των 179.198,40€ από ΣΑΤΑ 2013 των Κωδικών 

Μισθοδοσίας, όπως παρακάτω: 

- τον ΚΑ.:10-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» των 

Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µε το ποσό των 25.849,40 € ΣΑΤΑ 2013 

(850.000,00 Τακτικά +25.849,40 ΣΑΤΑ 2013=875.849,40) 

- τον ΚΑ.:10-6011.0003 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ» των 

Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µε το ποσό των 6.318,00€ ΣΑΤΑ 2013 

(165.000,00 Τακτικά +6.318,00 ΣΑΤΑ 2013=171.318,00) 

- τον ΚΑ.:10-6021.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 

χρόνου» των Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µε το ποσό των 23.548,00€ 

ΣΑΤΑ 2013 (600.000,00 Τακτικά +23.548 ΣΑΤΑ 2013=623.548,00) 

- τον ΚΑ.:15-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» των 

Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού & Κοινωνικής Πολιτικής µε το ποσό των 

2.297,00€ ΣΑΤΑ 2013 (87.900,00 Τακτικά +2.297,00 ΣΑΤΑ 2013=90.197,00) 

- τον ΚΑ.:15-6021.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 

χρόνου» των Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού & Κοινωνικής Πολιτικής µε το ποσό 

των 38.481,00€ ΣΑΤΑ 2013 (985.000,00 Τακτικά +38.481,00 ΣΑΤΑ 

2013=1.023.481,00) 

- τον ΚΑ.:30-6011.0001 ΣΑΤΑ 2013µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» 

της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων µε το ποσό των 15.507,00€ ΣΑΤΑ 2013 (684.000,00 

Τακτικά +15.507,00 ΣΑΤΑ 2013=699.507,00) 
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- τον ΚΑ.:30-6021.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου» της 

Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων µε το ποσό των 13.210,00€ ΣΑΤΑ 2013 (388,400,00 

Τακτικά +13.210,00 ΣΑΤΑ 2013=401.610,00) 

- τον ΚΑ.:35-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» της 

Υπηρεσίας Πρασίνου µε το ποσό των 6.892,00€ ΣΑΤΑ 2013 (190.000,00 Τακτικά 

+6.892,00 ΣΑΤΑ 2013=196.892,00) 

- τον ΚΑ.:35-6021.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» της 

Υπηρεσίας Πρασίνου µε το ποσό των 3.446,00€ ΣΑΤΑ 2013 (63.000,00 Τακτικά 

+3.446,00 ΣΑΤΑ 2013=66.446,00) 

- τον ΚΑ.:40-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» της 

Υπηρεσίας Πολεοδοµίας µε το ποσό των 4.020,00€ ΣΑΤΑ 2013 (157.000,00 Τακτικά 

+4.020,00 ΣΑΤΑ 2013=161.020,00) 

- τον ΚΑ.:40-6021.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» της 

Υπηρεσίας Πολεοδοµίας µε το ποσό των 3.446,00€ ΣΑΤΑ 2013 (103.700,00 Τακτικά 

+3.446,00 ΣΑΤΑ 2013=107.146,00) 

- τον ΚΑ.:45-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» της 

Υπηρεσίας Νεκροταφείων µε το ποσό των 574,00€ ΣΑΤΑ 2013 (17.100,00 Τακτικά 

+574,00 ΣΑΤΑ 2013=17.674,00) 

- τον ΚΑ.:50-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» της 

Υπηρεσίας ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε το ποσό των 6.318,00€ ΣΑΤΑ 2013 (211.819,01 

Τακτικά +6.318,00 ΣΑΤΑ 2013=218.137,01) 

- τον ΚΑ.:70.01-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» της 

Υπηρεσίας Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης µε το ποσό των 4.020,00€ ΣΑΤΑ 2013 

(151.500,00 Τακτικά +4.020,00 ΣΑΤΑ 2013=155.520,00) 

- τον ΚΑ.:70.01-6021.0000 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» 

της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης µε το ποσό των 1.149,00€ ΣΑΤΑ 

2013 (42.000,00 Τακτικά +1.149,00 ΣΑΤΑ 2013=43.149,00) 

- τον ΚΑ.:70.04-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» του 

ΚΑΠΗ µε το ποσό των 2.297,00€ ΣΑΤΑ 2013 (73.000,00 Τακτικά +2.297,00 ΣΑΤΑ 

2013=75.297,00) 

- τον ΚΑ.:70.04-6021.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

του ΚΑΠΗ µε το ποσό των 1.149,00€ ΣΑΤΑ 2013 (30.000,00 Τακτικά +1.149,00 

ΣΑΤΑ 2013=31.149,00 

- τον ΚΑ.:70.05-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» των 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών  µε το ποσό των 14.359,00€ ΣΑΤΑ 2013 

(599.500,00 Τακτικά +14.359,00 ΣΑΤΑ 2013=613.859,00) 

- τον ΚΑ.:70.05-6021.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών  µε το ποσό των 2.872,00€ ΣΑΤΑ 2013 

(80.000,00 Τακτικά +2.872,00 ΣΑΤΑ 2013=82.872,00) 

- τον ΚΑ.:70.06-6011.0000 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» της 

Υπηρεσίας Ανάπτυξης  µε το ποσό των 2.297,00€ ΣΑΤΑ 2013 (70.800,00 Τακτικά + 

2.297,00 ΣΑΤΑ 2013=73.097,00). 

- τον ΚΑ.:70.06-6021.0000 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» 

της Υπηρεσίας Ανάπτυξης  µε το ποσό των 1.149,00€ ΣΑΤΑ 2013 (38.000,00 Τακτικά 

+1.149,00 ΣΑΤΑ 2013=39.149,00). 

Μεταφέροντας την συνολική πίστωση των 179.198,40 € µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω 

κωδικούς: 

- ποσό 39.188,00 € από ΣΑΤΑ 2013 από τον Κ.Α.:30-7322.0012 µε  

        τίτλο: «Ανέγερση ανδριάντα Γ. Καραϊσκάκη (ΣΑΤΑ 2013)»  

        (39.188,00-39.188,00=0,00). 

- ποσό 50.000,00 € από ΣΑΤΑ 2013 από τον Κ.Α.:30-7336.0014 µε  

  τίτλο: «Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών ∆ήµου   

  Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2013)» (50.000,00-50.000,00=0,00).  

- ποσό 63.166,69 € από ΣΑΤΑ 2013 από τον Κ.Α.:30-7336.0023 µε  

  τίτλο: «Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆.Ε.  

  Ιτάµου (ΣΑΤΑ 2013)» (157.000,00-63.166,69= 93.833,31). Το νέο  
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  διατιθέµενο ποσό  ανέρχεται σε 93.833,31 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ  

  2013, όσο και το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του έργου µετά  

  τη δηµοπράτησή του.  

- ποσό 26.843,71 € από ΣΑΤΑ 2013 από τον Κ.Α.:30-7336.0026 µε  

  τίτλο: «Βελτίωση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στην πόλη  

  της Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2013)» (151.000,00-26.843,71=124.156,29).  

  Το νέο διατιθέµενο ποσό  ανέρχεται σε 124.156,29 € προερχόµενο  

  από ΣΑΤΑ 2013 (Το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του έργου  

  µετά τη δηµοπράτησή του ανέρχεται στο ποσό των 106.750,25 €).  

Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 6.427,53€,  ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών 

Εσόδων του Προϋπολογισµού έτους 2013. 

 

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 

 

Με βάση την υπ.αριθµ. 501/17-10-2013 απόφαση του ∆.Σ. Καρδίτσας, µειώνονται τα διατιθέµενα ποσά στους 

παρακάτω κωδικούς έργων και το αποµειούµενο ποσό µεταφέρεται στο αποθεµατικό: 

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 

 

• Μειώνεται κατά το ποσό των 39.188,00 € από ΣΑΤΑ 2013 ο Κ.Α.:30-7322.0012 µε τίτλο: «Ανέγερση 

ανδριάντα Γ. Καραϊσκάκη (ΣΑΤΑ 2013)» (39.188,00-39.188,00=0,00). 

• Μειώνεται κατά το ποσό των 50.000,00 € από ΣΑΤΑ 2013 ο Κ.Α.:30-7336.0014 µε τίτλο: 

«Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών ∆ήµου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2013)» (50.000,00-

50.000,00=0,00).  

• Μειώνεται κατά το ποσό των 63.166,69 € από ΣΑΤΑ 2013 ο Κ.Α.:30-7336.0023 µε τίτλο: «Βελτίωση 

και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆.Ε. Ιτάµου (ΣΑΤΑ 2013)» (157.000,00-63.166,69= 

93.833,31). Το υπολειπόµενο ποσό  ανέρχεται σε 93.833,31 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2013, όσο και 

το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του έργου µετά τη δηµοπράτησή του.  

• Μειώνεται κατά το ποσό των 26.843,71 € από ΣΑΤΑ 2013 ο Κ.Α.:30-7336.0026 µε τίτλο: «Βελτίωση 

και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στην πόλη της Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2013)» (151.000,00-

26.843,71=124.156,29). Το υπολειπόµενο ποσό  ανέρχεται σε 106.750,25 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 

2013, όσο και το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του έργου µετά τη δηµοπράτησή του.  

 

 

     Μειοψήφησαν  οι δηµοτικοί σύµβουλοι  κ.κ Ευαγγελακόπουλος, Γεννάδιος και Τσαντήλας   
οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ.            

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 583/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


