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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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 12η του µήνα Μαϊου  του έτους 2014 και 
ώρα 15.00 µ.µ, 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’ αριθµ. 257/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 09/5/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
9/09-5-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     Αριθµ.Πρωτ.:  12392/14-5-2014  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση της 7ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας 
οικονοµικού έτους 2014. 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Μαίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 

13.15, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 12020/9-5-2014 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  

έκτακτη συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1)  Αγραφιώτου Ελένη  18) Παπαδηµητρίου Φώτιος 1)  Αρβανιτάκου Σοφία 

2)  Αναστασίου Απόστολος  19) Τσαντήλας Βασίλειος 2)  Ζορµπάς Ιωάννης 

3)  Γούλας Σωτήριος   3)  Κατσιαβάρας Θωµάς 

4)  Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος   4)  Μαρκινός Αθανάσιος 

5)  Καραγιάννης Νικόλαος   5)  Μουζιούρας Νικόλαος 

6)  Κωστόπουλος ∆ηµήτριος   6)  Χλαπάνας Ηλίας 

7)  Κωτούλας Φίλιππος   7)  Βερίλλης ∆οµήνικος 

8)  Μπατζιάκας Βασίλειος   8)  Γεννάδιος Ιωάννης 

9)  Μπουραζάνης Αθανάσιος   9)  Καρκαλέτση Θεοδώρα 

10) Νασιάκου Αλεξάνδρα   10) Ντελής Ιωάννης 

11) Παπαγεωργίου Σταύρος   11) Σουφλάκος Βασίλειος 

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος   12) Μακροστέργιος Αθανάσιος 

13) Σούφλα Ουρανία   13)       13) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

14) Τσιούκης Λάµπρος   14) Χάρµπας Θωµάς 

15) Ντούρλιας ∆ηµήτριος    

16) Τσίπρας Εµµανουήλ    

17)  Γιοβάνης Γεώργιος    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 19), 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.  

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

Α. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε εκτάκτως προκειµένου να  συζητήσει και να λάβει 
απόφαση σχετικά µε έγκριση 7ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας 
οικονοµικού έτους 2014. 
 
Πριν από την έναρξη της συζήτησης η πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Αλεξάνδρα 
Νασιάκου ανέφερε ότι το θέµα συζητείται εκτάκτως, διότι η αναµόρφωση αφορά κατά κύριο 
λόγο κωδικούς µισθοδοσίας υπαλλήλων, η αναµόρφωση των οποίων είναι απαραίτητη 
προκειµένου να µην υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή των µισθών. 
Κάλεσε δε το Σώµα να αποφανθεί για το κατεπείγον ή µη του θέµατος σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 6, 95 παρ. 4 εδ. 3 Ν. 3463/2006 και 65 παρ. 5 Ν. 
3852/2010. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την κ. πρόεδρο και είδε τις σχετικές διατάξεις  
 

αποφάσισε οµόφωνα  
 

Θεωρεί τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα. Εγκρίνει τη συζήτηση του ανωτέρω 
αναγραφοµένου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης για τους ανωτέρω αναγραφοµένους 
λόγους.  
 
Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε 
µε την υπ'αριθµ. 703/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµ. 
140/8075/30-1-2014 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
2. Την υπ΄ αριθµ. 185/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εισηγείται    
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση της 7ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του 
∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014 

 

3. Τη σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου  
 

4. Την προτεινόµενη 7η 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»   
 

αποφάσισε οµόφωνα 
 

Εγκρίνει την 7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 
2014, η οποία έχει ως εξής: 
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1. Ενίσχυση του Κ.Α.:00-6526.0003 µε αιτιολογία: «Χρεωλύσια δανείου Εµπορικής Τράπεζας» µε 

το ποσό των 231.000,00€ (500.000,00+231.000,00=731.000,00) µεταφέροντας αντίστοιχη 

πίστωση µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς: 

- ποσό 200.000,00 € (275.000,00-200.000,00=75.000,00) από τον Κ.Α.:00-6521.0002 µε 

αιτιολογία: «Τόκοι δανείων Εµπορικής Τράπεζας». 

- ποσό 31.000,00 € από το Κ.Α.:9111.0000 µε αιτιολογία:  «αποθεµατικό». 

2. Ενίσχυση 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 € 

(35.150,00+30.000,00= 65.150,00) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό 

(Κ.Α.:9111.0000). 
3. Ενίσχυση του Κ.Α.:00-6718.0003 µε αιτιολογία: «Χορήγηση ετήσιας εισφοράς στο Κέντρο 

Γυναικών Καρδίτσας» µε το ποσό των 60.000,00  €  (67.500,00+60.000,00= 127.500,00) 

µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από τους παρακάτω κωδικούς: 

- ποσό 30.000,00 € από το αποθεµατικό (Κ.Α.:9111.0000). 

- ποσό 30.000,00 € από τον Κ.Α.:80-8111.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα 

προσωπικού». 

4. Ενίσχυση του Κ.Α.:35-6681.0000 µε αιτιολογία: «Υλικά φαρµακείου (στείρωση ζώων)» µε το 

ποσό των 7.500,00 € (7.500,00+7.500,00= 15.000,00) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το 

αποθεµατικό (Κ.Α.:9111.0000). 
5. Ενίσχυση του Κ.Α.:35-6692.0002 µε αιτιολογία: «Προµήθεια ζωοτροφών» µε το ποσό των 

2.500,00 € (3.000,00+2.500,00= 5.500,00) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το 

αποθεµατικό (Κ.Α.:9111.0000). 
6. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:10-6265.0010 µε αιτιολογία: «Επισκευή χωρίσµατος 

σε γραφείο του ∆ηµαρχείου» µε το ποσό των 300,00€ µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το 

αποθεµατικό (Κ.Α.:9111.0000). 
7. Ενίσχυση του Κ.Α.:10-6278.0001 µε αιτιολογία: «Αµοιβή security για τη φύλαξη του Κοινοτικού 

ξενώνα Μητρόπολης» µε το ποσό των 400,00 € (3.000,00+400,00=3.400,00) µεταφέροντας 

αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό (Κ.Α.:9111.0000). 

8. Ενίσχυση του Κ.Α.:00-6715.0001 µε αιτιολογία: «Επιχορήγηση στο ∆ΟΠΑΚ (Νέο ΝΠ∆∆ 

Καρδίτσας)» µε το ποσό των 2.000,00 € (600.000,00+2.000,00=602.000,00) µεταφέροντας 

αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό (Κ.Α.:9111.0000). 

9. Ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων Εξόδων, όπως παρακάτω: 

- τον ΚΑ.:00-6031.0001 µε αιτιολογία: «Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών και Ιδιαιτέρου 

Γραµµατέα» µε το ποσό των 13.800,00 €. 

- τον ΚΑ.:00-6121.0001 µε αιτιολογία: «Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου έξοδα 

παράτασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού 

συµβουλίου» µε το ποσό των 15.900,00 € . 

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

Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µε το ποσό των 150.000,00 €. 

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

των Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µε το ποσό των 32.500,00€. 

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

αορίστου χρόνου» των Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µε το ποσό των 

116.000,00€. 
- τον ΚΑ.:15-6011.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» των 

Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού & Κοινωνικής Πολιτικής µε το ποσό των 

18.500,00€ 
- τον ΚΑ.:15-6021.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση 

αορίστου χρόνου» των Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού & Κοινωνικής Πολιτικής µε 

το ποσό των 241.000,00€. 

- τον ΚΑ.:30-6021.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου» της 

Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων µε το ποσό των 80.000,00€ . 

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

Υπηρεσίας Πρασίνου µε το ποσό των 25.000,00€ 

- τον ΚΑ.:40-6021.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου» της Υπηρεσίας Πολεοδοµίας µε το ποσό των 20.500,00€. 
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- τον ΚΑ.:45-6011.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» της 

Υπηρεσίας Νεκροταφείων µε το ποσό των 3.500,00€. 

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

∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε το ποσό των 20.000,00€. 

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

Υπηρεσίας Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης µε το ποσό των 18.000,00€. 

- τον ΚΑ.:70.01-6021.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου» της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης µε το ποσό των 19.000,00€. 

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

ΚΑΠΗ µε το ποσό των 15.000,00€. 

- τον ΚΑ.:70.04-6021.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου 

χρόνου» του ΚΑΠΗ µε το ποσό των 29.000,00€. 

- τον ΚΑ.:70.05-6021.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου 

χρόνου» των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών  µε το ποσό των 14.500,00€.  

- τον ΚΑ.:70.06-6011.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» της 

Υπηρεσίας Ανάπτυξης  µε το ποσό των 40.000,00€. 

- τον ΚΑ.:70.06-6021.0001 µε αιτιολογία: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου» της Υπηρεσίας Ανάπτυξης  µε το ποσό των 6.000,00€. 

                  Μεταφέροντας την συνολική πίστωση των 878.200,00 € µέσω     

                  αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς: 

- ποσό 113.000,00 € από τον Κ.Α.:80-8111.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα 

προσωπικού. 

- ποσό  500.000,00 € από τον Κ.Α.:80-8113.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα 

τρίτων Παροχές τρίτων». 

- ποσό 2.000,00 € από τον Κ.Α.:80-8114.0000 µε αιτιολογία: «Φόροι- Τέλη». 

- ποσό 150.000,00 € από τον Κ.Α.:80-8115.0000 µε αιτιολογία: «∆ιάφορα έξοδα». 

- ποσό 113.200,00 € από τον Κ.Α.:80-8116.0000 µε αιτιολογία: «∆απάνες προµήθειας 

αναλωσίµων». 

Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 27.874,55 €,  ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων 

του Προϋπολογισµού έτους 2014. 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι της δηµ. παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, κ.κ Τσίπρας και Γιοβάνης, οι οποίοι µε 
δήλωσή τους, καταγεγραµµένη στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.  
 
   

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 257/2014 
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 

 

 


