
 

 

 

 
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 4η του µηνός Ιουλίου 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. 288/2014. 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής στις 30-6-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

21/30-6-2014 
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 10ης αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014. 

 

Στην Καρδίτσα σήµερα την30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 

13:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 16263/26-6-2014 

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  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος                              Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος   

           

            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 εισήγηση προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο επί της 10ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας 
οικονοµικού 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)  Τις διατάξεις του άρθρου 72  Ν. 3852/2010. 
 

4) Την τοποθέτηση του κ. Γιοβάνη 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. Γιοβάνη 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 10η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014 που έχει ως ακολούθως: 

 

10η Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2014 

- Σε συνέχεια του Αριθµ. πρωτ. 23321/10-6-2014 του Τµήµατος Επιχορηγήσεων Τ.Α. της ∆/νσης 

Οικονοµικών & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και του Αριθµ πρωτ. 

2/οικ.44472/∆ΠΓΚ/3-6-2014 του Υπουργείου Οικονοµικών µεταφέρουµε παραστατικά που δεν 

εκδόθηκαν Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµής λόγω ελλειπών δικαιολογητικών από τον Κ.Α.:80-83 

στον Κ.Α.:80-81, όπως  παρακάτω: 
       

ΑΠΟ K.A.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΟΣΟ 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΑΠΟ Κ.Α.:80-83  
ΣΕ Κ.Α.:80-81 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ 
Κ.Α.: 80-83 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 80-83 
ΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΝ Κ.Α.: 80-81 

80-8311.0000 

Αµοιβές και έξοδα 

προσωπικού 23.875,71 452,12 24.327,83 

80-8312.0000 

Αµοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 11.993,54 0,00 11.993,54 

80-8313.0000 

Αµοιβές και έξοδα 

τρίτων Παροχές 
τρίτων 3.854,44 1,98 3.856,42 

80-8314.0000 Φόροι - Τέλη 3.969,00 0,00 3.969,00 

80-8315.0000 ∆ιάφορα έξοδα 136.614,50 992,47 137.606,97 

80-8316.0000 

∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 22.735,33 0,13 22.735,46 

80-8321.0000 

Αγορές κτιρίων 

τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 

80-8322.0000 Έργα 21.833,04 0,00 21.833,04 

80-8323.0000 

Μελέτες Έρευνες 
πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 1.400,00 0,00 1.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 226.275,56 1.446,70 227.722,26 



 

 

 

            Από τις παραπάνω µεταφορές προκαλείται πλεονάζον συνολικό ποσό 227.722,26 € στον Κ.Α.:80-83. Το ποσό 

αυτό (227.722,26 €) θα καλυφθεί µε νέα ληξιπρόθεσµα παραστατικά έως 31/12/2013 που θα µεταφερθούν από τον            

Κ.Α.:80-81 στον Κ.Α.:80-83, όπως παρακάτω: 
                

ΑΠΟ Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΕΩΣ:31/12/2013) 
ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Κ.Α.:80-83 

80-8111.0000 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 37.781,99 

80-8112.0000 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 760,43 

80-8113.0000 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 103.122,96 

80-8114.0000 Φόροι - Τέλη 2.752,17 

80-8115.0000 ∆ιάφορα έξοδα 24.422,41 

80-8116.0000 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 48.769,15 

80-8121.0000 

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 2.470,37 

80-8123.0000 

Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 6.756,12 

   226.835,60 

  

            Αναµορφώνουµε τους παρακάτω κωδικούς ληξιπροθέσµων µέσω Αποθεµατικού όπως παρακάτω προκειµένου οι 

κωδικοί των ληξιπροθέσµων να δεχθούν τα νέα παραστατικά που θα µεταφερθούν από το Κ.Α.: 80-81 στον Κ.Α.:80-83:  

- Ενίσχυση του 80-8311.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» µε το ποσό των 

13.454,16 € (Νέα παραστατικά: 37.781,99 µείον παραστατικά που µεταφέρονται στον Κ.Α.:80-81: 

23.875,71-452,12 =13.454,16). 

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

των 99.266,54 € (Νέα παραστατικά: 103.122,96 µείον παραστατικά που µεταφέρονται στον 

Κ.Α.:80-81:3.854,44-1,98 =99.266,54). 

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

26.033,69€ (Νέα παραστατικά: 48.769,15 µείον παραστατικά που µεταφέρονται στον Κ.Α.:80-

81:22.735,33-0,13 =26.033,69). 

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

παγίων» µε το ποσό των 2.470,37€ (Νέα παραστατικά: 2.470,37). 

- Ενίσχυση του 80-8323.0000 µε αιτιολογία: «Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες», µε το ποσό των 5.356,12€ (Νέα παραστατικά: 6.756,12 µείον παραστατικά που 

µεταφέρονται στον Κ.Α.:80-81:1.400,00 =5.356,12). 

- Ενίσχυση του 80-8261.0010 µε αιτιολογία: «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ», µε το ποσό των 886,66€. 

Μεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 147.467,54€ (για την ενίσχυση των παραπάνω κωδικών) µέσω 

αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς: 

- ποσό 11.233,11€ από τον  Κ.Α.:80-8312.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και 

τρίτων» (Νέα παραστατικά: 760,43 µείον παραστατικά που µεταφέρονται στον Κ.Α.:80-

81:11.993,54 =-11.233,11). 

- ποσό 1.216,83€ από τον  Κ.Α.:80-8314.0000 µε αιτιολογία: «Φόροι - Τέλη» (Νέα παραστατικά: 

2.752,17 µείον παραστατικά που µεταφέρονται στον Κ.Α.:80-81:3.969,00 =-1.216,83). 

- ποσό 113.184,56€ από τον  Κ.Α.:80-8315.0000 µε αιτιολογία: «∆ιάφορα έξοδα» (Νέα παραστατικά: 

24.422,41 µείον παραστατικά που µεταφέρονται στον Κ.Α.:80-81: 136.614,50-992,47 =-

113.184,56). 

- ποσό 21.833,04€ από τον  Κ.Α.:80-8322.0000 µε αιτιολογία: «Έργα» (Νέα παραστατικά: 0,00 µείον 

παραστατικά που µεταφέρονται στον Κ.Α.:80-81: 21.833,04 =-21.833,04) . 

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

αναµορφώθηκαν µε την 4
η
 & 6

η
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2014, προκειµένου να εξοφληθούν οι 

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ∆ήµου. 

            Αναµορφώνουµε επίσης τους παρακάτω κωδικούς του ΚΑ.:80-81 µέσω Αποθεµατικού όπως παρακάτω 

προκειµένου να δεχθούν τα νέα παραστατικά  που θα µεταφερθούν από το Κ.Α.: 80-83 στον Κ.Α.:80-81:  



 

 

- Ενίσχυση του 80-8112.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε το ποσό των 

11.233,11 € (Παραστατικά από τον 80-83 στον 80-81: 11.993,54 µείον παραστατικά που 

µεταφέρονται από τον 80-81 στον 80-83:760,43 =11.233,11). 

- Ενίσχυση του 80-8114.0000 µε αιτιολογία: «Φόροι - Τέλη» µε το ποσό των 1.216,83 € 

(Παραστατικά από τον 80-83 στον 80-81: 3.969,00 µείον παραστατικά που µεταφέρονται από τον 

80-81 στον 80-83:2.752,17 =1.216,83). 

-   Ενίσχυση του 80-8115.0000 µε αιτιολογία: «∆ιάφορα έξοδα» µε το ποσό των 112.192,09 € 

(Παραστατικά από τον 80-83 στον 80-81: 136.614,50 µείον παραστατικά που µεταφέρονται από τον 

80-81στον 80-83: 24.422,41 =112.192,09). 

- Ενίσχυση του 80-8122.0000 µε αιτιολογία: «Έργα», µε το ποσό των 21.833,04 € (Παραστατικά από 

τον 80-83 στον 80-81: 21.833,04 µείον παραστατικά που µεταφέρονται από τον 80-81στον 80-83: 

0,00 =21.833,04). 

-  Ενίσχυση του 9111.0000 µε αιτιολογία: «Αποθεµατικό», µε το ποσό των 560,04€. 

Μεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 147.035,11€ (για την ενίσχυση των παραπάνω κωδικών) µέσω 

αποθεµατικού από τους παρακάτω κωδικούς: 

- ποσό 13.906,28€ από τον  Κ.Α.:80-8111.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» 

(Παραστατικά από τον 80-83 στον 80-81: 23.875,71 µείον παραστατικά που µεταφέρονται από τον 

80-81 στον 80-83: 37.781,99 =-13.906,28). 

-  ποσό 99.268,52€ από τον  Κ.Α.:80-8113.0000 µε αιτιολογία: «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων» (Παραστατικά από τον 80-83 στον 80-81: 3.854,44 µείον παραστατικά που µεταφέρονται 

από τον 80-81 στον 80-83: 103.122,96 =-99.268,52). 

-  ποσό 26.033,82€ από τον  Κ.Α.:80-8116.0000 µε αιτιολογία: «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» 

(Παραστατικά από τον 80-83 στον 80-81: 22.735,33 µείον παραστατικά που µεταφέρονται από τον 

80-81 στον 80-83: 48.769,15 =-26.033,82). 

- ποσό 2.470,37€ από τον  Κ.Α.:80-8121.0000 µε αιτιολογία: «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» 

(Παραστατικά από τον 80-83 στον 80-81: 2.470,37 µείον παραστατικά που µεταφέρονται από τον 

80-81 στον 80-83: 0,00: -2.470,37). 

-  ποσό 5.356,12€ από τον  Κ.Α.:80-8123.0000 µε αιτιολογία: «Μελέτες Έρευνες πειραµατικές 

εργασίες και ειδικές δαπάνες» (Παραστατικά από τον 80-83 στον 80-81: 1.400,00 µείον 

παραστατικά που µεταφέρονται από τον 80-81στον 80-83: 6.756,12 =-5.356,12). 

Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 24.934,59 €,  ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων του 

Προϋπολογισµού έτους 2014. 

 

      Μειοψήφησε ο δηµοτικός σύµβουλος κος Γιοβάνης 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  
288/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


