
                                                       

 

 

 
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 20η του µηνός  ∆εκεµβρίου του έτους 
2013 και ώρα 09:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’αριθ. 545/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 26-11-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
545/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

34/26-11-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε           
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                          
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 Έγκριση της 13ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας 

οικονοµικού έτους 2013. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

09:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 31840/22-11-2013 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, προεδρεύοντος του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ηµητρίου 

Ντούρλια, λόγω απουσίας του Προέδρου Σταύρου Παπαγεωργίου.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος  1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος  4) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος  5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

    

 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 έγκριση της 13ης 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 13η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 που έχει ως ακολούθως: 
 

1. Αποδοχή ποσού 191.604,95 € & ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδου:0614.0000 µε τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης» (557.000,00 +17.731,94 

+200.408,97+191.604,95 = 966.745,86 €) & µεταφορά του µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α. Εξόδου: 00-

6711.0001 µε τίτλο: «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων β’ εξαµήνου 

2013 (& κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσµού του Σχολικού τροχονόµου)» (557.000,00 + 17.731,94 

+200.408,97+191.604,95= 966.745,86 €). Βάσει της αρ. πρωτ. 46700/20-11-2013 Απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών ο ∆ήµος µας έλαβε το ποσό των 191.604,95 € (Αναγγελία πίστωσης: 140206/21-

11-2013) για λειτουργικές ανάγκες σχολείων β’ εξαµήνου 2013 και για την κάλυψη της δαπάνης 

υλοποίησης του θεσµού του Σχολικού Τροχονόµου. 

2. Αποδοχή και εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:1214.0009 µε αιτιολογία: «Έσοδο για την υλοποίηση 

Προγράµµατος Βοήθεια στο σπίτι (Α΄Τρίµηνο 2013)» µε το ποσό των 68.270,14 €, το οποίο µεταφέρεται 

µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α.:00-6737.0001 µε αιτιολογία: «Χρηµατοδότηση ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης (∆ΗΚΕΚ)». Βάσει της αρ. πρωτ. 48107/29-11-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ο 

∆ήµος µας έλαβε το ποσό των 68.270,14 € (Αναγγελία πίστωσης µε αρ. πρωτ. 146919/9-12-2013) για 

την υλοποίηση Προγράµµατος Βοήθεια στο σπίτι-Α’ τρίµηνο 2013.  

3. Αποδοχή και εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:1214.0010 µε αιτιολογία: «Έσοδο για βοηθήµατα 

ένδειας και αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών κατοίκων λόγω φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο 

υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας του Ν.∆. 57/73)» µε το ποσό των 15.000,00€, το 

οποίο µεταφέρεται µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α.:70.03-6741.0015 µε αιτιολογία: «Α΄ Κοινωνικών 

Βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις Επίδοµα απροστάτευτων  παιδιών (Χ.Υ.14.031,00 

+7.631,00 από Κ.Α.:1214.0006+11.920,00 από Κ.Α.:1214.0008+15.000,00 από Κ.Α.:1214.0009). Βάσει 

της αρ. πρωτ. 37168/20-11-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ο ∆ήµος µας θα λάβει το ποσό 

των 15.000,00 € για βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών κατοίκων λόγω 

φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας του Ν.∆. 57/73.  

4. Ενίσχυση του Κ.Α.: 80-8261.0003 µε αιτιολογία: «Επιστροφές ποσών σε δηµότες ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων» µε το ποσό των 3.000,00 µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό 

(9111.0000). 

5. Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδου:80-8117.0000 µε τίτλο: «Οφειλές εισφορών προς ∆.Ο.Υ και ασφαλιστικά 

ταµεία» (666.330,96 + 8.000,00= 674.330,96 €) µε το ποσό των 8.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη 

πίστωση µέσω αποθεµατικού από  τους παρακάτω κωδικούς: 

- ποσό 5.000,00 από τον Κ.Α.:10-6011.0003 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων 

υπαλλήλων ΚΕΠ» των Οικονοµικών- ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου (171.318,00-

5.000,00= 166.318,00 €).  

- ποσό 1.500,00 από τον Κ.Α.:15-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων 

υπαλλήλων» της Υπηρεσίας Πολιτισµού Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής (90.197,00-

1.500,00= 88.697,00 €).  



                                                       

 

- ποσό 1.500,00 από τον Κ.Α.:40-6011.0001 µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές µονίµων 

υπαλλήλων» της Υπηρεσίας Πολεοδοµίας (162.520,00-1.500,00= 161.020,00 €).  

6. Τροποποίηση της 4
ης

 & 12
ης

 Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2013.  

Α. ∆ιαγραφή των παρακάτω παραστατικών από την κατάσταση ληξιπροθέσµων που δηµιουργήθηκε από 

τις παραπάνω αναµορφώσεις: 

- ∆ιαγραφή ποσού 150.000,00 € από τον Κ.Α.:80-8315.0000 του παραστατικού 8/23-1-2012 (Γραµµάτιο 

Είσπραξης) για Επιχορήγηση Ιανουαρίου 2012 του ∆ηµοτικού Οργανισµού Πολιτισµού & Αθλητισµού 

Καρδίτσας (∆.Ο.Π.Α.Κ.). Η διαγραφή αυτή γίνεται σε συνέχεια της Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Καρδίτσας 507/17-10-2013 και της Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆.Ο.ΠΑ.Κ. 200/19-11-

2013. Επίσης, το ∆.Ο.Π.Α.Κ. ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και δεν µπορεί να πληρωθεί από 

την επιχορήγηση του ∆ήµου για τακτοποίηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του. 

 - ∆ιαγραφή συνολικού ποσού 43.697,14 € από τον Κ.Α.:80-8313.0000 από τα παρακάτω παραστατικά: 

Αρ. 

Τιµο- 

λογίου 

Ηµ. 

Έκδοσης Κ.Α. Αιτιολογία 

∆ήµος 

Προέλευσης Αξία 

318 3/11/2010 
80-
8313.0000 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2010 ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΓΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ-
∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 5.000,00 

250 5/10/2010 
80-
8313.0000 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2010 ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΓΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ-
∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 5.000,00 

171 6/9/2010 
80-
8313.0000 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ&Α
ΝΑΚΛΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
2010-∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 832,50 

110 6/9/2010 
80-
8313.0000 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ&Α
ΝΑΚΛΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
2010-∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 2.352,31 

267 5/10/2010 
80-
8313.0000 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ&Α
ΝΑΚΛΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010-
∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 555,00 

215 5/10/2010 
80-
8313.0000 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ&Α
ΝΑΚΛΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010-
∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 1.606,39 

76 4/8/2010 
80-
8313.0000 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ&Α
ΝΑΚΛΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 
2010-∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 555,00 



                                                       

 

18 4/8/2010 
80-
8313.0000 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ&Α
ΝΑΚΛΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 
2010-∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 1.973,69 

479 21/12/2010 
80-
8313.0000 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ
Υ 2010 ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΓΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ-
∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 5.000,00 

409 3/12/2010 
80-
8313.0000 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2010 ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΓΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ-
∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 5.000,00 

1296 30/6/2010 
80-
8313.0000 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ&Α
ΝΑΚΛΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 
2010-∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 2.146,21 

1241 31/5/2010 
80-
8313.0000 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ&Α
ΝΑΚΛΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΙΟΥ 2010-
∆ΗΜΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 

∆ΗΜΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 3.285,37 

1181 5/10/2010 
80-
8313.0000 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ&Α
ΝΑΚΛΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
2010-∆ΗΜΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 

∆ΗΜΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 4.387,68 

271 5/10/2010 
80-
8313.0000 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 
-∆ΗΜΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 

∆ΗΜΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 555,00 

412 3/12/2010 
80-
8313.0000 

∆απάνη αποκοµιδής  
απορριµµάτων 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΜΠΟΥ 4.337,99 

411 3/12/2010 
80-
8313.0000 

∆απάνη αποκοµιδής 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
απορριµµάτων 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΜΠΟΥ 1.110,00 

Συνολική αξία διαγραφέντων τιµολογίων βάσει του αρ.πρωτ. 3123/25-

11-2013 της Π.Α.∆.Υ.Θ. Α.Ε. 43.697,14 

Τα παραπάνω τιµολόγια δεν οφείλονται σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 3123/25-11-2013 της Π.Α.∆.Υ.Θ. 

Α.Ε., γιατί εκδόθηκαν τα παρακάτω πιστωτικά τιµολόγια : 

Αριθµός τιµολογίου- 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ήµος Προέλευσης Ποσό 

56 31/12/2010 ∆ήµος Καλλιφωνίου 19.632,57 

30 31/12/2009 ∆ήµος Καλλιφωνίου 10.641,56 

33 31/12/2009 ∆ήµος Μητρόπολης   9.685,74 

31 31/12/2009 ∆ήµος Κάµπου   3.961,28 

Συνολική αξία πιστωτικών τιµολογίων βάσει του αρ.πρωτ. 43.921,15 



                                                       

 

3123/25-11-2013 της Π.Α.∆.Υ.Θ. Α.Ε. 

 

- ∆ιαγραφή συνολικού ποσού 2.743,24 € από τον Κ.Α.:80-8311.000 των παρακάτω παραστατικών 

µισθοδοσίας: 

Αρ. 

Ηµ. 

Έκδοσης Επωνυµία ΚΑ Αιτιολογία Ποσό 

1832 29/2/2012 
ΒΟΥΡ∆Α  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

80-
8311.0000 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΜΗΝΟΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2012(ΑΟΡΙΣΤΟΥ) 1.371,62 

1050 13/2/2012 
ΒΟΥΡ∆Α  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

80-
8311.0000 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΜΗΝΟΣ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2012(ΑΟΡΙΣΤΟΥ) 1.371,62 

ΣΥΝΟΛΟ: 2.743,24 

    ∆ιότι υπάρχει πράξη µε αρ. 21/6-3-2012 που ακυρώνει το ΧΕΠ 21Β/16-2-2012 για Μισθοδοσία µηνός 

Ιανουαρίου 2012 µε δικαιούχο την Βούρδα Παρασκευή. 

- ∆ιαγραφή συνολικού ποσού 2.520,00 € από τον Κ.Α.:80-8316.0000 

Αρ. 

Ηµ. 

Έκδοσης Επωνυµία ΚΑ Αιτιολογία 

Είδος 

παραστατικ
ού Αξία 

772 4/11/2005 
ΚΟΛΟΒΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

80-
8316.0000 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ
ΗΣ 
ΘΙΓΟΜΕΝΟΥ 
∆ΗΜΟΤΗ 
ΑΠΟ ΤΗ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
∆.Ε. 2.520,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 2.520,00 

∆ιότι το παραπάνω ποσό περάστηκε εκ παραδροµής δύο φορές στο οικονοµικό σύστηµα του ∆ήµου. 

- ∆ιαγραφή συνολικού ποσού 2.100,00 € από τον Κ.Α.:80-8316.0000 

Αρ. 
Ηµ. 
Έκδοσης Επωνυµία ΚΑ Αιτιολογία 

Είδος 
παραστα-
τικού Αξία 

121 10/2/2005 
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

80-
8316.0000 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΘΙΓΟΜΕΝΟΥ 
∆ΗΜΟΤΗ 
ΑΠΌ ΤΗ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
∆.Ε. 2.100,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 2.100,00 

 ∆ιότι το παραπάνω παραστατικό µε την Απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 121/2005 καθορίστηκε τιµή 

µονάδος για ρυµοτοµία εµβαδού 35,00 m
2
, αλλά µε την Απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 360/2006 

καθορίστηκε τιµή µονάδος για ρυµοτοµία εµβαδού 86,08 m
2   

στην ιδιοκτησία του παραπάνω δικαιούχου, σύµφωνα µε τον Πίνακα της ∆ιορθωτικής Πράξης 

Εφαρµογής 298/2006, η οποία και ενταλµατοποιήθηκε µε το Χ.Ε.Π. 254Β/12-9-2013.  

 Από τις παραπάνω διαγραφές προκαλείται πλεονάζον συνολικό ποσό 201.060,38 € στον Κ.Α.:80-83 και 

συγκεκριµένα: 

- στον κωδικό Κ.Α.:80-8311.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» πλεονάζον ποσό 

2.743,24€. 

- στον κωδικό Κ.Α.:80-8313.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» 

πλεονάζον ποσό 43.697,14€. 

- στον κωδικό Κ.Α.:80-8315.0000 µε αιτιολογία: «∆ιάφορα έξοδα» πλεονάζον ποσό 150.000,00. 

- στον κωδικό Κ.Α.:80-8316.0000 µε αιτιολογία: «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» πλεονάζον 

ποσό 4.620,00€. 



                                                       

 

Ενισχύουµε τους παρακάτω κωδικούς ληξιπροθέσµων µέσω αποθεµατικού όπως παρακάτω προκειµένου 

στην κατάσταση των ληξιπροθέσµων να καλύψουµε το παραπάνω ποσό (201.060,38 €) των 

παραστατικών που διαγράφηκαν. Η επιλογή γίνεται κατά χρονολογική σειρά & στο να προσεγγίσει το 

σύνολο των παραστατικών που θα εισαχθούν στην κατάσταση των ληξιπροθέσµων το παραπάνω ποσό 

(201.060,38 €):  

- τον  Κ.Α.:80-8311.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» µε το ποσό των 34.118,80 

€ (2.743,24+34.118,80= 36.862,04) (Νέα παραστατικά: 36.862,04 €) 

(Προϋπολογισµός:252.664,70+34.118,80=286.783,50). 

- τον  Κ.Α.:80-8316.0000 µε αιτιολογία: «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε το ποσό των 

42.368,78 € (4.620,00+42.368,78=46.988,78) (Νέα παραστατικά: 46.987,39€) 

(Προϋπ/σµός:2.204.606,14+6.055,00+42.368,78=2.253.029,92. 

Μεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 76.487,58 € µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς: 

- ποσό 33.351,09€ (∆ιαγραφές: 43.697,14-10.346,05 =33.351,09) από τον  Κ.Α.:80-8313.0000 µε 

αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων» (Νέα παραστατικά: 10.346,05€) 

(Προϋπολογισµός:596.070,96-33.351,09=562.719,87. 

- ποσό 43.136,49€ (∆ιαγραφές:150.000,00-106.863,51=43.136,49) από τον  Κ.Α.:80-8315.0000 µε 

αιτιολογία: «∆ιάφορα έξοδα» (Νέα παραστατικά: 106.863,51€) (Προϋπ/σµός: 1.027.059,68 

+22.545,00-43.136,49=1.006.468,19. 

οι παραπάνω κωδικοί δηµιουργήθηκαν στην 4
η
 Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού & αναµορφώθηκαν 

στην 12
η
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού,  προκειµένου να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 

του ∆ήµου. 

7. Σε συνέχεια του αριθµ. Πρωτ. 48743/3-12-2013 έγγραφο του τµήµατος Οικονοµικής ∆/σης & 

Προϋπολογισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών µε 

θέµα: «Ορθή απεικόνιση των ΚΑ εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισµού του ∆ήµου µας» 

πραγµατοποιούµε τις παρακάτω αλλαγές: 

- Εγγράφουµε νέα πίστωση εσόδων στον Κ.Α.:4214.0007 µε αιτιολογία: «Επιστροφή χρηµατικών 

εγγυήσεων  (∆ΕΥΑΚ)» µε το ποσό των 1.387.593,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω 

αποθεµατικού από τον Κ.Α.: 4215.0000 µε την ίδια αιτιολογία, κωδικός ο οποίος δεν προβλέπεται και 

πρέπει να καταργηθεί βάσει του παραπάνω εγγράφου. Μεταφέρουµε αντίστοιχα τα βεβαιωθέντα και 

εισπραχθέντα ποσά της χρήσης. 

- Εγγράφουµε νέα πίστωση εξόδων στον Κ.Α.:70.05-6481.0001 µε αιτιολογία: «Έξοδα λειτουργίας 

συσσιτίων (τρόφιµα ) (120.000,00 Τακτικά έσοδα +67.000,00 ΕΣΠΑ 2007-2013, Εναρµόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής)» µε το ποσό των 187.000,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη 

πίστωση µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.: 70.05-6624.0001 µε την ίδια αιτιολογία, κωδικός ο οποίος 

δεν προβλέπεται και πρέπει να καταργηθεί βάσει του παραπάνω εγγράφου. Μεταφέρουµε αντίστοιχα τις 

Αναληφθείσες Υποχρεώσεις, τα τιµολογηθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα ποσά της χρήσης. 

8.  Ενίσχυση των παρακάτω κωδικών: 

     - του Κ.Α.: 00-6492.0001 µε αιτιολογία: «∆ικαστικά έξοδα 

     και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 

     πράξεων» µε το ποσό των 30.000,00 (100.000,00+30.000,00  

      = 130.000,00) 

     - του Κ.Α.: 00-6813.0001 µε αιτιολογία: «Λοιπές Εγγυήσεις  

      για ∆άνεια ∆ΕΥΑΚ» µε το ποσό των 2.200,00€ (485.000,00+  

      2.200,00= 487.200,00) 

µεταφέροντας συνολική πίστωση ποσόύ 32.200,00 € µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.:10-6011.0001 µε 

αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων». 

9.  Ενίσχυση του Κ.Α.:20-6211.0001 µε αιτιολογία: «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» µε το ποσό των 32.000,00 € 

(634.419,00+32.000,00=666.419,00). 

µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς: 

- ποσό 15.000,00 € από τον Κ.Α.:20-6011.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές µονίµων 

υπαλλήλων» της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (1.140.000,00-15.000,00= 

1.125.000,00). 

- Ποσό 2.000,00 € από τον Κ.Α.:20-6051.0001 µε αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ» της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (11.800,00-2.000,00=9.800,00). 

- Ποσό 13.000,00 € από τον Κ.Α.:20-6051.0002 µε αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ∆ΚΥ» 

της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (150.000,00-13.000,00= 137.000,00). 

- Ποσό 2.000,00 € από τον Κ.Α.:20-6051.0004 µε αιτιολογία: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ» 

της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (14.000,00-2.000,00= 12.000,00) 

Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των:  3.427,53 €,  ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων 

του Προϋπολογισµού έτους 2013. 

 



                                                       

 

  

 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος  ο  κ. 
Γιοβάνης λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
545/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
 


