
 

 

 

 

 
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 8η του µηνός Μαϊου 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. 184/2014 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής στις 2-5-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
184/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

13/2-5-2014 
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 επί της 6ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας 

οικ. έτους 2014. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 2α του µηνός Μαϊου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή  και ώρα 

09:30 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 10780/25-4-2014 

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) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης, Αναπλ. Μέλος  5) Τσαντήλας Βασίλειος, 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  µε την υπ'αριθµ. 183/2014 απόφασή της οµόφωνα ενέκρινε τη 
συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε εισήγηση επί της 6ης 
αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. έτους 2014 και αφού 
έλαβε υπόψη: 
 
1) Τη σχετική εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής και Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου  
 
2) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος 
ψηφίστηκε µε την υπ'αριθµ. 703/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

3)  Την αριθµ.198/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε διαγραφή 
παραστατικών και µισθοδοτικών καταστάσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών 
 
4)  Τις διατάξεις του άρθρου 72  Ν. 3852/2010. 
 
5)  Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 

                                             

Αποφάσισε οµόφωνα 

 

   Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση, την 6η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, που έχει ως ακολούθως: 
 

1.1.1.1. Σε συνέχεια της Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας µε αριθµ. 198/2014 µε θέµα: «∆ιαγραφή 

Παραστατικών και Μισθοδοτικών Καταστάσεων Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών» διαγράφηκε το 

ποσό των 231.964,31 € σε παραστατικά αναλυτικά όπως  παρακάτω: 

       

K.A. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

80-8311.0000 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 152.994,75 

80-8312.0000 

Αµοιβές αιρετών αρχόντων και 

τρίτων 9.853,39 

80-8313.0000 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 

Παροχές τρίτων 94,18 

80-8314.0000 Φόροι - Τέλη 192,50 

80-8315.0000 ∆ιάφορα έξοδα 39.566,72 

80-8316.0000 

∆απάνες προµήθειας 

αναλωσίµων 29.262,77 

ΣΥΝΟΛΟ: 231.964,31 

 

            Από τις παραπάνω διαγραφές προκαλείται πλεονάζον συνολικό ποσό 231.964,31 € στον Κ.Α.:80-83. 

           Ενισχύουµε τους παρακάτω κωδικούς ληξιπροθέσµων µέσω αποθεµατικού όπως παρακάτω προκειµένου 

στην κατάσταση των ληξιπροθέσµων να καλύψουµε το παραπάνω ποσό (231.964,31 €) των παραστατικών που 

διαγράφηκαν. Η επιλογή γίνεται κατά χρονολογική σειρά & κατά προτεραιότητα αντιµετώπισης επιτακτικών 

αναγκών στο να προσεγγίσει το σύνολο των παραστατικών που θα εισαχθούν στην κατάσταση των 

ληξιπροθέσµων το παραπάνω ποσό (231.964,31 €):  

- Ενίσχυση του 80-8313.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων» µε 

το ποσό των 136.218,82€ (Νέα παραστατικά αξίας: 136.311,04 €) (∆ιαγραφές:94,18€). 

(Προϋπολογισµός: 907.559,14+136.218,82=1.043.777,96 €). 

- Ενίσχυση του 80-8314.0000 µε αιτιολογία: «Φόροι- Τέλη» µε το ποσό των 2.178,71€ (Νέα 

παραστατικά αξίας: 2.371,21€) (∆ιαγραφές:192,50 €) 

(Προϋπολογισµός:15.050,85+2.178,71= 17.229,56). 



 

 

 

- Ενίσχυση του 80-8316.0000 µε αιτιολογία: «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων » µε το 

ποσό των 35.550,99€ (Νέα παραστατικά αξίας: 64.813,76 €) (∆ιαγραφές:29.262,77 €) 

(Προϋπολογισµός: 600.202,52+35.550,99=635.753,51). 

- Ενίσχυση του 80-8321.0000 µε αιτιολογία: «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προµήθειες παγίων», µε το ποσό των 2.242,46€ (Νέα παραστατικά αξίας: 2.242,46 €) 

(∆ιαγραφές:0,00 €) (Προϋπολογισµός:34.959,63+2.242,46=37.202,09). 

Μεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 176.190,98€ µέσω αποθεµατικού από τους παρακάτω 

κωδικούς: 

- ποσό 133.377,65€ (∆ιαγραφές: 152.994,75€) από τον  Κ.Α.:80-8311.0000 µε αιτιολογία: 

«Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» (Νέα παραστατικά αξίας: 19.617,10€) 

(Προϋπολογισµός:483.976,85-133.377,65= 350.599,20 €). 

- ποσό 9.853,39€ (∆ιαγραφές:9.853,39€) από τον  Κ.Α.:80-8312.0000 µε αιτιολογία: 

«Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» (Νέα παραστατικά αξίας: 0,00€)  

(Προϋπολογισµός: 122.275,73-9.853,39=112.422,34). 

- ποσό 32.959,94€ (∆ιαγραφές:39.566,72€) από τον  Κ.Α.:80-8315.0000 µε αιτιολογία: 

«∆ιάφορα έξοδα», (Νέα παραστατικά αξίας: 6.606,78€) (Προϋπολογισµός: 564.279,08-

32.959,94= 531.319,14). 

οι παραπάνω κωδικοί δηµιουργήθηκαν στην 1
η
 Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού 2014 & 

αναµορφώθηκαν στην 4
η
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2014,  προκειµένου να εξοφληθούν οι 

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ∆ήµου. 

 

Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 131.574,55 €,  ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών 

Εσόδων του Προϋπολογισµού έτους 2014. 

 

 

                                       
 

  

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
184/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


