
 

 

 

 

 
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 27η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 
2014 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’αριθ. 10/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 27-1-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10/2014 
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

2/27-1-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης 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 1ης αναµόρφωσης του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2014. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Ιανουαρίου  του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και 

ώρα 9:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 1716/23-1-2014 

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) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

4) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

8) Μπουραζάνης Αθανάσιος Αναπλ. Μέλος   

    

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

παρόντες ήταν οι 8, 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 επί της 1ης αναµόρφωσης του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1) Τη σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου η οποία 
έχει ως εξής: 
“Σύµφωνα µε τα παρακάτω έγγραφα: 
-Το αρ. πρωτ. 763/24-10-2013 του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
-Το αρ. πρωτ. 46703/20-11-2013 (Εγκύκλιος 22) της ∆/νσης Οικονοµικών Τ.Α. ,Τµήµα 
Οικονοµικής ∆/σης & Π/Υ µε θέµα: «Έλεγχος προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2014 
των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων». 
-Το αρ. πρωτ. 51729/23-12-2013 της ∆/νσης Οικονοµικών & Αναπτυξιακής Πολιτικής 
Τ.Α., Τµήµα Επιχορηγήσεων Τ.Α. µε θέµα «Εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων-
επιστροφή αδιάθετων ποσών από την ειδική χρηµατοδότηση». 
-Το αρ. πρωτ. 1227/14-01-2014 της ∆/νσης Οικονοµικών & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α., 
Τµήµα Επιχορηγήσεων Τ.Α. µε θέµα «Επιστροφή πινάκων εντολών εξόφλησης 
καλούµαστε να ψηφίσουµε την 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2014». 
 
2) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος 
ψηφίστηκε µε την υπ'αριθµ. 703/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
3)  Τις διατάξεις του άρθρου 72  Ν. 3852/2010. 
 
4)  Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

                                            Αποφάσισε οµόφωνα 

 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση, την 1η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, που έχει ως ακολούθως: 

 Εγγράφουµε πίστωση ποσού 2.851.225,89 € (5.222.690,00-2.371.464,11=  
      2.851.225,89, υπόλοιπο της επιχορήγησης µετά τις πληρωµές που έγιναν στο  
      οικονοµικό έτος 2013) στον Κ.Α.:1215.0000 µε τίτλο: «Επιχορήγηση για  
      εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων» & µεταφορά του µέσω  
      αποθεµατικού στους παρακάτω νέους κωδικούς: 
� στον Κ.Α.:80-8311.0000 µε τίτλο: «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού», µε το ποσό 

339.486,34 €, παραστατικά στον κωδικό αυτό συνολικής αξίας 339.486,34 €, τα 
οποία µεταφέρονται από την προηγούµενη χρήση (2013) όπως παρακάτω: 

o από τον 80-8111.0000, µισθοδοτικές καταστάσεις έως 31/12/2012,        
                        συνολικής αξίας 67.772,98 €. 

o από τον 80-8311.0000, µισθοδοτικές καταστάσεις έως 31/12/2012,        
                        συνολικής αξίας 269.483,36 €. 

o από τον 80-8311.0000, παραστατικά έως 31/12/2012              συνολικής αξίας 
2.230,00 €. 

� στον Κ.Α.:80-8312.0000 µε τίτλο: «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων», µε το 
ποσό 122.059,21, παραστατικά στον κωδικό αυτό συνολικής αξίας 122.059,21 €, τα 
οποία µεταφέρονται από την προηγούµενη χρήση (2013) όπως παρακάτω: 

o από τον 80-8312.0000, µισθοδοτικές καταστάσεις έως 31/12/2012,        
                        συνολικής αξίας 71.288,09 €. 

o από τον 80-8112.0000, µισθοδοτικές καταστάσεις έως 31/12/2012,        
                        συνολικής αξίας 27.059,22 €. 



 

 

 

o από τον 80-8112.0000, παραστατικά έως 31/12/2012,              συνολικής αξίας 
9.636,00 €. 

o από τον 80-8312.0000, παραστατικά έως 31/12/2012,              συνολικής αξίας 
14.075,90 €. 

� στον Κ.Α.:80-8313.0000 µε τίτλο: «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων», µε το 
ποσό 392.138,40 €, παραστατικά στον κωδικό αυτό συνολικής αξίας 392.138,40  €, 
τα οποία µεταφέρονται από την προηγούµενη χρήση (2013) όπως παρακάτω: 

o από τον 80-8313.0000, παραστατικά έως 31/12/2012,                         
συνολικής αξίας 297.887,24 €. 

o από τον 80-8113.0000, παραστατικά έως 31/12/2012,                         
συνολικής αξίας 94.251,16 €. 

� στον Κ.Α.:80-8314.0000 µε τίτλο: «Φόροι- Τέλη», µε το ποσό 11.875,65€ 
παραστατικά στον κωδικό αυτό συνολικής αξίας 11.875,65 €, τα οποία µεταφέρονται 
από την προηγούµενη χρήση (2013) από τον Κ.Α.:80-8314.0000. 

� στον Κ.Α.:80-8315.0000 µε τίτλο: «∆ιάφορα έξοδα», µε το ποσό 412.265,43, 
παραστατικά στον κωδικό αυτό συνολικής αξίας 412.265,43€, τα οποία µεταφέρονται 
από την προηγούµενη χρήση (2013) όπως παρακάτω: 

o από τον 80-8315.0000, παραστατικά έως 31/12/2012,                         
συνολικής αξίας 382.319,15 €. 

o από τον 80-8115.0000, παραστατικά έως 31/12/2012,                          
συνολικής αξίας 21.539,27 €. 

o από τον 80-8115.0000, µισθοδοτικές καταστάσεις έως 31/12/2012,              
συνολικής αξίας 4.882,75€. 

o από τον 80-8261.0003, παραστατικά έως 31/12/2012,              συνολικής αξίας 
3.524,26 €. 

� στον Κ.Α.:80-8316.0000 µε τίτλο: «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων», µε το ποσό 
472.412,67 €, παραστατικά στον κωδικό αυτό συνολικής αξίας 472.412,67 €, τα 
οποία µεταφέρονται από την προηγούµενη χρήση (2013) όπως παρακάτω: 

o από τον 80-8316.0000, παραστατικά έως 31/12/2012,                         
συνολικής αξίας 410.066,11 €. 

o από τον 80-8116.0000, παραστατικά έως 31/12/2012,                          
συνολικής αξίας 62.346,56 €. 

� στον Κ.Α.:80-8321.0000 µε τίτλο: «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες 
παγίων», µε το ποσό 28.256,13 €, παραστατικά στον κωδικό αυτό συνολικής αξίας 
28.256,13  €, τα οποία µεταφέρονται από την προηγούµενη χρήση (2013) όπως 
παρακάτω: 

o από τον 80-8321.0000, παραστατικά έως 31/12/2012,                         
συνολικής αξίας 23.598,86 €. 

o από τον 80-8121.0000, παραστατικά έως 31/12/2012,                          
συνολικής αξίας 4.657,27 €. 

� στον Κ.Α.:80-8322.0000 µε τίτλο: «Έργα», µε το ποσό 98.196,43 €, παραστατικά 
στον κωδικό αυτό συνολικής αξίας 98.196,43  €, τα οποία µεταφέρονται από την 
προηγούµενη χρήση (2013) από τον Κ.Α.:80-8322.0000. 

� στον Κ.Α.:80-8323.0000 µε τίτλο: «Μελέτες, Έρευνες πειραµατικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες» µε το ποσό 9.399,89 €, παραστατικά στον κωδικό αυτό συνολικής 
αξίας 9.399,89 €, τα οποία µεταφέρονται από την προηγούµενη χρήση (2013) όπως 
παρακάτω: 

o από τον 80-8323.0000, παραστατικά έως 31/12/2012,                
συνολικής αξίας 5.351,00 €. 

o από τον 80-8123.0000, παραστατικά έως 31/12/2012,                          
συνολικής αξίας 4.048,89 €. 

� στον Κ.Α.:80-8261.0010 (Εγγραφή νέας πίστωσης) µε τίτλο: «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ» µε το ποσό 
965.135,74 € 



 

 

 

 
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 649.305,69 €,  ποσό µικρότερο του 5% 
των Τακτικών Εσόδων του Προϋπολογισµού έτους 2014. 
 

  
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχε ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσίπρας Εµµανουήλ λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.  
 

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
10/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


