
 

 

 

 
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 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. 627/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 31-12-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
627/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

40/31-12-2013 
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 15ης αναµόρφωσης (τελικής)  

του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013.          
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός ∆εκεµβρίου  του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

11:30 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 34628/27-12-2013 

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   

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  Αν και κλήθηκε νόµιµα 

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

5) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος   

6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος Αναπλ. Μέλος   

    

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

παρόντες ήταν οι 9, 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 15ης αναµόρφωσης (τελικής) 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) Την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα ο  οποίος διατύπωσε επιφυλάξεις και δήλωσε ότι θα 
ψηφίσει ΛΕΥΚΟ 

5)Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της εισήγησης ψήφισαν όλοι οι 
παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι εκτός του δηµοτικού συµβούλου κ. Τσίπρα ο οποίος  
έδωσε ΛΕΥΚΗ ψήφο. (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο 
µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη 
συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.) 

 

   Αποφάσισε κατά πλειοψηφία   
 

      Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση, την 15η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 που έχει ως ακολούθως: 
                                          

A. 15η Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2013 
 

1.  Ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων:  

- 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 120.806,00 € (666.419,00+ 

120.806,00=787.225,00). 

- του Κ.Α.:00-6151.0001 µε αιτιολογία: «∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κ.λ.π.) από την είσπραξη τελών 

και φόρων (Προµήθεια ∆ΕΗ 2% +Φ.Π.Α. για Τ.Α.Π.)», κωδικός ο οποίος προϋπολογίστηκε στα 

Ανταποδοτικά της Υπηρεσίας Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισµού, µε το ποσό των 907,00€ 

(6.070,00+907,00=6.977,00).   

- του Κ.Α.:00-6726.0001 µε αιτιολογία: «Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ», 

κωδικός ο οποίος προϋπολογίστηκε στα Ανταποδοτικά της Υπηρεσίας Καθαριότητας- 

Ηλεκτροφωτισµού, µε το ποσό των 5.391,00€ (36.102,00+5.391,00=41.493,00). 

µεταφέροντας αντίστοιχη συνολική πίστωση 127.104,00 € µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω 

κωδικούς: 

- Ποσό 10.000,00 € από τον Κ.Α.:20-6012.0001 µε αιτιολογία:  «Αποζηµίωση υπερωριακής 

εργασίας» της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (25.000,00-10.000,00= 15.000,00). 

- Ποσό 50.000,00 € από τον Κ.Α.:20-6021.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε 

σύµβαση αορίστου χρόνου» της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (700.000,00-

50.000,00= 650.000,00). 

- Ποσό 67.104,00 € από τον Κ.Α.:20-6041.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων» της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (150.000,00-

67.104,00=82.896,00). 

2. Ενίσχυση του Κ.Α.:10-6422.0000 µε αιτιολογία «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 

υπαλλήλων» µε το ποσό των 650,00 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το Αποθεµατικό 9111.0000. 



 

 

3. Ενίσχυση του Κ.Α.: 00-6056.0001 µε αιτιολογία «Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ∆Υ-ΤΠ∆Υ (άρθρα 3 Ν 

1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν∆ 4260/61 και 33 Ν∆ 5441/66)» µε το ποσό των 300,00 € µεταφέροντας 

αντίστοιχη πίστωση από το Αποθεµατικό 9111.0000. 

4. Ενίσχυση της πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1314.0020 µε τίτλο: «Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την 

αποπληρωµή του έργου: "Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης ∆ήµου Καλλιφωνίου"» µε το ποσό των 3.732,62 € 

µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α. Εξόδου :30-7312.0018 µε τίτλο: 

«Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης ∆ήµου Καλλιφωνίου(ΘΗΣΕΑΣ)» (Αναγγελία πίστωσης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε αρ. πρωτ. 148083/11-12-2013). 

5. Ενίσχυση του Κ.Α.:4131.0025 µε τίτλο: «Εισφορές ΥΠΕΡ Τ.Π.∆.Υ. ΝΕΟ.» µε το ποσό των 604,49 €, η 

οποία µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται στον Κ.Α. εξόδου:80-8231.0027 µε τίτλο: «Απόδοση εισφορών 

ΥΠΕΡ Τ.Π.∆.Υ. ΝΕΟ ». 

6. Ενίσχυση του Κ.Α.:4213.0002 µε τίτλο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως  καταβληθέντων 

(µισθοδοσίας)» µε το ποσό των 273,55 € η οποία µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται στον Κ.Α. εξόδου:80-

8261.0008 µε τίτλο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως  καταβληθέντων (µισθοδοσίας)». 

7. Αποδοχή ποσού 132.155,50 € & 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+132.155,50=1.098.901,36 €) & µεταφορά του µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α. 

Εξόδου: 00-6711.0001 µε τίτλο: «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων-

κάλυψη δαπανών θέρµανσης» (557.000,00 + 17.731,94 +200.408,97+191.604,95+ 

132.155,50=1.098.901,36 €) (Αναγγελία πίστωσης: 155543/30-12-2013 για κάλυψη δαπανών θέρµανσης 

των σχολικών µονάδων.  

8. Αποδοχή ποσού 1.991,08 € & ενίσχυση στον Κ.Α. εσόδου: 0619.0004 µε τίτλο: «Έσοδο για την µεταφορά 

µαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2011-2012 και έναντι της συνολικής δαπάνης κατά τη σχολική περίοδο 

2012-2013», βάσει της αρ.πρωτ. 40880/11-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αναγγελία 

πίστωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε αρ. πρωτ. 123680/14-10-2013 για το ποσό των 

995,54 & βάσει της αρ.πρωτ. 50627/16-12-2013 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αναγγελία 

πίστωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε αρ. πρωτ. 152274/19-12-2013 για το ποσό των 

995,54, το οποίο µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται στον Κ.Α. εξόδου: 15-6162.0001 µε τίτλο: «Μεταφορά 

µαθητών Α/θµιας & B/θµιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013». 

9. Αποδοχή ποσού 8.399,67 € & ενίσχυση στον Κ.Α. εσόδου: 0619.0002 µε τίτλο: «Έσοδο για την κάλυψη 

δαπανών για µισθώµατα Σχολικών Μονάδων Ν.3852/2010», βάσει της αρ.πρωτ. 51139/18-12-2013 

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & της 153163/20-12-2013 Αναγγελίας πίστωσης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ο ∆ήµος έλαβε το ποσό των 8.255,08 €, το οποίο µέσω αποθεµατικού 

µεταφέρεται στον Κ.Α. εξόδου: 15-6232.0000 µε τίτλο: «Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 

(Σχολικές µονάδες)» (25.000,00+8.399,67=33.399,67). 

10. Αποδοχή ποσού 14.907,01 € & ενίσχυση στον Κ.Α. εσόδου: 0619.0005 µε τίτλο: «Έσοδα για την κάλυψη 

δαπανών για καταβολή µισθωµάτων των υπηρεσιών που µεταφέρθηκαν στους ∆ήµους σύµφωνα µε το 

ν.3852/2010.» (49.000,00+14.907,01=63.907,01), βάσει της αρ.πρωτ. 51139/18-12-2013 Απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών & της 153163/20-12-2013 Αναγγελίας πίστωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ο ∆ήµος έλαβε το ποσό των 15.850,12 € για την κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων των 

υπηρεσιών που µεταφέρθηκαν στους ∆ήµους σύµφωνα µε το ν.3852/2010, το οποίο µέσω αποθεµατικού 

µεταφέρεται στους παρακάτω κωδικούς: 

- Ποσό 1.357,01 € στον Κ.Α. εξόδου: 10-6232.0002 µε τίτλο: «Μισθώµατα υπηρεσιών που 

µεταφέρθηκαν µε το ν.3852/2010» (5.000,00+1.357,01=6.357,01). 

- Ποσό 7.850,00 € στον Κ.Α. εξόδου: 30-6232.0000 µε τίτλο: «Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων 

ακινήτων που µεταφέρθηκαν µε το ν.3852/2010» (25.000,00+7.850,00 =32.850,00). 

- Ποσό 1.850,00 € στον Κ.Α. εξόδου: 40-6232.0000 µε τίτλο: «Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων 

ακινήτων που µεταφέρθηκαν µε το ν.3852/2010» (6.500,00+1.850,00 =8.350,00). 

- Ποσό 3.850,00 € στον Κ.Α. εξόδου: 70.03-6232.0001 µε τίτλο: «Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών 

έργων ακινήτων που µεταφέρθηκαν µε το ν.3852/2010» (12.500,00+3.850,00 =16.350,00). 

11. Ενίσχυση του Κ.Α.:80-8111.0000 µε αιτιολογία «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» µε το ποσό των 363,18 € 

προκειµένου να περαστούν Μισθοδοτικές καταστάσεις για Αποδοχές πρακτικογράφων Τοπικών 

Συµβουλίων, οι οποίες δεν περάστηκαν εκ παραδροµής στο Οικονοµικό Σύστηµα του ∆ήµου, µεταφέροντας 

αντίστοιχη πίστωση από το Αποθεµατικό 9111.0000. 

12. Λογιστική τακτοποίηση των παρακάτω κωδικών και πιστώσεων. 

      Ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων εσόδων της οµάδας Ι:   

- του Κ.Α.:0411.0000 µε αιτιολογία: «∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου» µε το ποσό των 

4.768,85 €. 

- του Κ.Α.:0412.0000 µε αιτιολογία: «∆ικαίωµα ενταφιασµού» µε το ποσό των 5.118,00 €. 

- του Κ.Α.:0413.0000 µε αιτιολογία: «∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)» µε το ποσό 

των 1.364,00 €. 

- του Κ.Α.:0414.0000 µε αιτιολογία: «Τέλος ανακοµιδής» µε το ποσό των 1.192,00 €. 



 

 

- του Κ.Α.:0415.0000 µε αιτιολογία: «∆ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακείων» µε το ποσό των 

45,00 €. 

- του Κ.Α.:0461.0002 µε αιτιολογία: «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων µε τραπεζοκαθίσµατα» µε 

το ποσό των 18.414,49 € 

- του Κ.Α.:0461.0004 µε αιτιολογία: «Τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στις 

εµποροπανήγυρεις» µε το ποσό των 1.147,50 € 

- του Κ.Α.:0461.0007 µε αιτιολογία: «Τέλος για την θεώρηση  παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών» 

µε το ποσό των 420,00 € 

- του Κ.Α.:0461.0008 µε αιτιολογία: «Τέλος για την έκδοση & θεώρηση  αδειών υπαίθριου πλανόδιου 

εµπορίου» µε το ποσό των 1.400,00 €. 

- του Κ.Α.:0462.0000 µε αιτιολογία: «Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90)» µε το ποσό των 

49.671,00 €. 

- του Κ.Α.:0469.0001 µε αιτιολογία: «Έσοδο από κατανοµή Τέλους, άρθρου 5, παρ.1 του 

Ν.2364/1995 (∆.ΕΠ.Α. ΑΕ)» µε το ποσό των 16.815,62 €. 

- του Κ.Α.:0471.0001 µε αιτιολογία: «Τέλος για την τέλεση Πολιτικού Γάµου» µε το ποσό των 

280,00 €. 

- του Κ.Α.:0512.0000 µε αιτιολογία: «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.∆. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80)» µε 

το ποσό των 35.300,00 €. 

- του Κ.Α.:0713.0000 µε αιτιολογία: «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ∆ΚΚ).» µε το ποσό των 5.175,00 €. 

- του Κ.Α.:0714.0000 µε αιτιολογία: «Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου 

(άρθρο 37 Ν.∆. 4260/62).» µε το ποσό των 3.440,73 €. 

- του Κ.Α.:0718.0001 µε αιτιολογία: «Παράβολο για έκδοση αδείας µουσικών οργάνων.» µε το ποσό 

των 1.200,00 €. 

- του Κ.Α.:1511.0000 µε αιτιολογία: «Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.∆. 

356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).» µε το ποσό των 67.476,96 €. 

- του Κ.Α.:1519.0003 µε αιτιολογία: «Κάρτες διαρκείας ελεγχόµενης στάθµευσης» µε το ποσό των 

1.176,50 €. 

- του Κ.Α.:1519.0007 µε αιτιολογία: «Πρόστιµα από Τέλος επί των Ακαθαρίστων Εσόδων των 

κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων.» µε το ποσό των 3.436,46 €. 

- του Κ.Α.:1519.0010 µε αιτιολογία: «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει 

ειδικών διατάξεων.» µε το ποσό των 3.463,57 €. 

- του Κ.Α.:1522.0000 µε αιτιολογία: «Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 

τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98).» µε το ποσό των 103,30 €. 

- του Κ.Α.:2118.0000 µε αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών» 

µε το ποσό των 1.245,10 €. 

- του Κ.Α.:2119.0004 µε αιτιολογία: «Έσοδο από πρόστιµα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» µε το ποσό των 

27.102,02 €. 

- του Κ.Α.:2119.0011 µε αιτιολογία: «Έσοδο από αυθαίρετα» µε το ποσό των 3.669,42 €. 

- του Κ.Α.:2119.0012 µε αιτιολογία: «Έσοδο από ταφές» µε το ποσό των 2.833,00 €. 

- του Κ.Α.:2119.0014 µε αιτιολογία: «Έσοδο από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.» µε το ποσό των 

6.806,80 €. 

- του Κ.Α.:2119.0021 µε αιτιολογία: «Πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων (Τραπεζοκαθίσµατα)» µε το ποσό των 8.930,44 €. 

- του Κ.Α.:2119.0022 µε αιτιολογία: «Τέλος από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων» µε το ποσό των 

200,00 €. 

- του Κ.Α.:2211.0000 µε αιτιολογία: «Έκτακτα γενικά έσοδα.» µε το ποσό των 44,00 €. 

- του Κ.Α.:2212.0002 µε αιτιολογία: «Πρόστιµο σύµφωνα µε την κανονιστική απόφαση του ∆Σ 

278/2003 της υπηρεσίας καθαριότητας.» µε το ποσό των 29.769,19 €. 

µεταφέροντας αντίστοιχη συνολική πίστωση 302.008,95 € µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω 

κωδικούς, οι οποίοι ανήκουν επίσης στην οµάδα Ι, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά περισσότερο 

από 30% το αντίστοιχο άθροισµα που εκτιµάται ότι προκύπτει για το έτος 2012, σύµφωνα µε την παρ. 4, 

του αρ. 5 της Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών  µε αρ. πρωτ. Οικ.47490/18-12-

2012: 

- ποσό 54.903,26 € από τον Κ.Α.:0111.0000 µε αιτιολογία: «Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 

192 Κ∆Κ)». 

- ποσό 93.896,04 € από τον Κ.Α.:0113.0000 µε αιτιολογία: «Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 

195 Κ∆Κ)». 

- ποσό 102.022,47 € από τον Κ.Α.:0114.0001 µε αιτιολογία: «Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς. (άρθρο 

2 Β∆ 24/9-20/10/1958)». 

- ποσό 35.135,44 € από τον Κ.Α.:0114.0002 µε αιτιολογία: «Μισθώµατα δηµοτικής λαχαναγοράς». 

- ποσό 7.640,00 € από τον Κ.Α.:0114.0003 µε αιτιολογία: «Μίσθωµα αναψυκτηρίου άλσους 

"Παπαράντζας"». 



 

 

- ποσό 4.160,40 € από τον Κ.Α.:0114.0004 µε αιτιολογία: «Μίσθωµα Κυλικείου ∆ηµ. 

Νεκροταφείου.». 

- ποσό 368,64 € από τον Κ.Α.:0114.0005 µε αιτιολογία: «Μίσθωµα κυλικείου πλατείας Πλαστήρα». 

- ποσό 574,71 € από τον Κ.Α.:0114.0006 µε αιτιολογία: «Μίσθωµα σφαγείων». 

- ποσό 3.307,99 € από τον Κ.Α.:0116.0000 µε αιτιολογία: «Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών 

λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84)». 

13. Λογιστική τακτοποίηση των παρακάτω κωδικών και πιστώσεων. 

      Ενίσχυση της πίστωσης εσόδου του Κ.Α.:0441.0000 µε αιτιολογία:    

      «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)» µε το ποσό των  

     72.733,90 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού από  

     τον κωδικό Κ.Α.:0311.0000 µε αιτιολογία: «Τέλος καθαριότητας και  

     φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)», ο οποίος ανήκει επίσης στην οµάδα Ι.  

14. Λογιστική τακτοποίηση των παρακάτω κωδικών και πιστώσεων. 

      Ενίσχυση της πίστωσης των παρακάτω εσόδων της οµάδας Ι, όπως    

      παρακάτω: 

- του Κ.Α.: 0322.0000 µε αιτιολογία: «Τέλος ύδρευσης.» µε το ποσό των 7.545,20 €. 

- του Κ.Α.:2112.0000 µε αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.» µε το 

ποσό των 150.198,62 €. 

- του Κ.Α.:2113.0000 µε αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.» µε το 

ποσό των 8.209,00 €. 

- του Κ.Α.:2113.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικά έσοδα από αγροτικό εξηλεκτρισµό» µε το ποσό των 

724,81 €. 

µεταφέροντας αντίστοιχη συνολική πίστωση 166.677,63 € µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω 

κωδικούς, οι οποίοι ανήκουν επίσης στην οµάδα Ι, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά περισσότερο 

από 30% το αντίστοιχο άθροισµα που εκτιµάται ότι προκύπτει για το έτος 2012, σύµφωνα µε την παρ. 4, 

του αρ. 5 της Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών  µε αρ. πρωτ. Οικ.47490/18-12-

2012, αλλά και στα ανταποδοτικά της Υπηρεσίας Ύδρευσης- Άρδευσης: 

- ποσό 59,93 € από τον Κ.Α.:0321.0000 µε αιτιολογία: «∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε 

το δίκτυο». 

- ποσό 8.862,03 € από τον Κ.Α.:0332.0000 µε αιτιολογία: «Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως». 

- ποσό 157.755,67 € από τον Κ.Α.:1514.0000 µε αιτιολογία: «Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης 

αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)». 

Επίσης, ο Κ.Α.:1514.0000 µε αιτιολογία: «Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων 

κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)» δεν ανήκει στην κατηγορία των ανταποδοτικών της Υπηρεσίας 

Ύδρευσης – άρδευσης, έτσι ενισχύουµε µέσω αποθεµατικού τους Κ.Α. εξόδου των Ανταποδοτικών 

Ύδρευσης-Άρδευσης κατά το ποσό των 157.755,67 €, όπως παρακάτω: 

- µε το ποσό των 42.000,00 € τον Κ.Α.: 25-6211.0001 µε αιτιολογία: «Αντίτιµο ρεύµατος 

αντλιοστασίων ύδρευσης». 

- µε το ποσό των 43.253,99 € τον Κ.Α.: 25-6211.0002 µε αιτιολογία: «Αντίτιµο ρεύµατος 

αντλιοστασίων άρδευσης». 

- µε το ποσό των 2.752,17 € στον Κ.Α.:25-6721.0002 µε αιτιολογία: «Εισφορές αποστραγγιστικών 

τελών υπέρ ΤΟΕΒ Σελλάνων». 

- µε το ποσό των 69.749,51€ στον Κ.Α.:25-6277.0001 µε αιτιολογία: «Οφειλή από κατανάλωση 

νερού ∆.∆. ∆ήµου Καρδίτσας» 

Για να τηρηθεί η ισορροπία της ισοσκέλισης µειώνουµε ισόποσα (157.755,67€) µέσω αποθεµατικού 

άλλους κωδικούς εξόδων όπως παρακάτω: 

- ποσό 157.755,67 € από τον Κ.Α.:00-6526.0003 µε αιτιολογία: Χρεωλύσια δανείου Εµπορικής 

Τράπεζας» (818.000,00-157.755,67=660.244,33). 

15. Σε συνέχεια του αριθµ. Πρωτ. 51801/23-12-2013 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 σας» και της παρ.7 της 

13
ης

 Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού µας έτους 2013 (Α.∆.Σ. 662/20-12-2013), πραγµατοποιούµε τις 

παρακάτω αλλαγές: 

- Ισχύει η παρ.7 της 13
ης

 Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού µας, έτους 2013 (Α.∆.Σ. 662/20-12-

2013) όσο αφορά την αναµόρφωση και την δηµιουργία των καινούργιων κωδικών. 

- Μεταφέρουµε το υπόλοιπο ποσό των 122.112,71€ του Πρϋπολογισµού 2013 που δεν τιµολογήθηκε 

µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.: 70.05-6624.0001 στον σωστό Κ.Α.:70.05-6481.0001 µε 

αιτιολογία «Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιµα ) (55.112,71 Τακτικά+67.000,00 ΕΣΠΑ 2007-

2013, Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής)». 

- Μεταφέρουµε το υπόλοιπο ποσό των 68.856,36€ του Προϋπολογισµού 2013 (Προϋπολογισθέντα 

2013 µείον βεβαιωθέντα/εισπραχθέντα 2013) µέσω αποθεµατικού από τον Κ.Α.: 4215.0000 στον 

σωστό Κ.Α.: Κ.Α.:4214.0007  µε αιτιολογία «Επιστροφή χρηµατικών εγγυήσεων  (∆ΕΥΑΚ)». 



 

 

16. Εισαγωγή στο οικονοµικό σύστηµα του ∆ήµου στον Κ.Α.:80-8116.0000 των παρακάτω παραστατικών, τα 

οποία εκ παραδροµής έµειναν ακαταχώρητα το οικονοµικό έτος 2012: 

       

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ι. ΖΩΗ,  Α.Φ.Μ.:021605597 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ 

1 1695 3/12/2012 28,84 € 

2 1690 3/12/2012 31,93 € 

3 1692 3/12/2012 56,91 

Συνολικό ποσό: 117,68 € 

ΡΟΒΑΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε., Α.Φ.Μ.:999582801 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ 

1 111001664 3/12/2012 49,83 

2 111001676 3/12/2012 82,00 

3 111001668 3/12/2012 154,44 

4 111001672 3/12/2012 111,29 

Συνολικό ποσό: 397,56 

 

Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των:  2.114,35 €,  ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων 

του Προϋπολογισµού έτους 2013. 

 

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 
 
Λόγω της αναγγελίας πίστωσης του Τ.Π.∆. για τη χρηµατοδότηση του έργου «Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης 

∆ήµου Καλλιφωνίου» από το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» µε το ποσό των 3.732,62 € που υπερβαίνει το 

εγγεγραµµένο έσοδο. Προκειµένου να ισοσκελιστεί και το αντίστοιχο έξοδο γίνεται η παρακάτω µεταβολή: 

 

•••• Αύξηση του διατιθέµενου ποσού στο έργο µε  Κ.Α. 30-7312.0018 και τίτλο «Βελτίωση υποδοµών 

ύδρευσης ∆ήµου Καλλιφωνίου (ΘΗΣΕΑΣ)» κατά το ποσό των 3.732,62 € που προέρχεται από 

πιστώσεις του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ». Το νέο συνολικό διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 

75.543,99 €. 

 

 

 
  Μειοψήφησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Τσίπρας ο οποίος έδωσε ΛΕΥΚΗ ψήφο  
(Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο µέλος του συµβουλίου 
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η 
άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.) 
 
 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
627/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


