
   

 

 

 
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  30η 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. 
336/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 28-7-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
336/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

23/28-7-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ 

 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 12ης αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και ώρα 

13.00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 18939/25-7-2014 

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 έκτακτη συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Προεδρεύων  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) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

           

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

παρόντες ήταν οι 5, 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. 

Προεδρεύοντος του αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. ∆ηµητρίου Ντούρλια, λόγω απουσίας του 

προέδρου κ. Σταύρου Παπαγεωργίου 

 



   

 

Α. Η Οικονοµική Επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης 
“Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 12ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014”  
 
Στην αρχή της συνεδρίασης ο προεδρεύων της Οικονοµικής Επιτροπής ανέφερε ότι η 
συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι προέκυψαν επείγουσες ανάγκες, για την κάλυψη 
των οποίων θα πρέπει να αναµορφωθεί ο προϋπολογισµός µε ενίσχυση των ήδη 
εγγεγραµµένων πιστώσεων 
 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, αφού άκουσαν τον προεδρεύοντα κ. ∆ηµ. Ντούρλια  

 
αποφάσισαν οµόφωνα 

 
Θεωρούν τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα και εγκρίνουν τη συζήτηση του µοναδικού 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης  
 
Β. Στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή εισήλθε στη συζήτηση του θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης και αφού έλαβε υπόψη:  
 
1) Τη σχετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Κων. 
Κορκόντζελου, ο οποίος κατ'αρχήν ανέφερε: 
H Oικονοµική Yπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της  

1. την παρ.5 του άρ.23 του ν.3536/07 
2. το άρ.8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
3. το εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
4. την παρ.5 του άρ.77 του ν.4172/2013 
5. τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 

703/2013 Απόφαση και αναµορφώθηκε µε την υπ’ αριθ. 376/2014 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας 

6. το γεγονός ότι Αποθεµατικό κεφάλαιο του Προϋπολογισµού (ΚΑΕ 91111.0000) µε 
βάσει την τελευταία αναµόρφωση διαµορφώθηκε στο ποσό των 21.934,59€ 

7. το γεγονός ότι έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) για τις οποίες 
παρίσταται ανάγκη ενίσχυσης ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων για την κάλυψη τους 

εισηγείται την 12η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 
Στη συνέχεια παρουσίασε αναλυτικά στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής την 
προτεινόµενη αναµόρφωση. 
 
2)  Τις διατάξεις του άρθρου 72  Ν. 3852/2010. 

 
3)  Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 

                                             
Αποφάσισε οµόφωνα 

    
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση, την 12η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, που έχει ως ακολούθως: 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

Τις µεταφορές πιστώσεων στο Αποθεµατικό κεφάλαιο του Προϋπολογισµού, ως εξής: 

 

1) Μεταφορά ποσού 7.000,00€ από τον ΚΑΕ 00-6031.0001 µε τίτλο “Αποδοχές Ειδικών 

Συνεργατών και Ιδιαιτέρου Γραµµατέα” (62.740,00€ - 7.000,00€ = 55.740,00€). 

 



   

 

2) Μεταφορά ποσού 8.000,00€ από τον ΚΑΕ 00-6031.0003 µε τίτλο “Αποδοχές Γενικού 

Γραµµατέα” (28.000,00€ - 8.000,00€ = 20.000,00€). 

 

3) Μεταφορά ποσού 6.500,00€ από τον ΚΑΕ 10-6011.0001 µε τίτλο “Οικονοµικές ∆ιοικητικές 

Υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων” (812.250,00€ - 6.500,00€ = 805.750,00€). 

 

4) Μεταφορά ποσού 9.000,00€ από τον ΚΑΕ 10-6021.0001 µε τίτλο “Οικονοµικές ∆ιοικητικές 

Υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου” (569.750,00€ - 

9.000,00€ = 560.750,00€). 

 

5) Μεταφορά ποσού 4.000,00€ από τον ΚΑΕ 15-6011.0001 µε τίτλο “Υπηρεσίες Πολιτισµού 

Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής - Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων” (87.500,00€ - 

4.000,00€ = 83.500,00€). 

 

6) Μεταφορά ποσού 19.000,00€ από τον ΚΑΕ 15-6021.0001 µε τίτλο “Υπηρεσίες Πολιτισµού 

Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής - Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου” 

(878.500,00€ - 19.000,00€ = 859.500,00€). 

 

7) Μεταφορά ποσού 24.000,00€ από τον ΚΑΕ 30-6011.0001 µε τίτλο “Υπηρεσίες Τεχνικών Εργων 

- Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων” (506.250,00€ - 24.000,00€ = 482.250,00€). 

 

8) Μεταφορά ποσού 4.000,00€ από τον ΚΑΕ 30-6021.0001 µε τίτλο “Υπηρεσίες Τεχνικών Εργων - 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου” (398.375,00€ - 4.000,00€ = 

394.375,00€). 

 

9) Μεταφορά ποσού 17.000,00€ από τον ΚΑΕ 35-6021.0001 µε τίτλο “Υπηρεσίες Πρασίνου - 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου” (85.000,00€ - 17.000,00€ = 

68.000,00€). 

 

10) Μεταφορά ποσού 10.000,00€ από τον ΚΑΕ 40-6011.0001 µε τίτλο “Υπηρεσίες Πολεοδοµίας - 

Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων” (121.875,00€ - 10.000,00€ = 111.875,00€). 

 

11) Μεταφορά ποσού 15.000,00€ από τον ΚΑΕ 50-6011.0001 µε τίτλο “∆ηµοτική Αστυνοµία - 

Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων” (79.250,00€ - 15.000,00€ = 64.250,00€). 

 

12) Μεταφορά ποσού 3.500,00€ από τον ΚΑΕ 70.04-6021.0001 µε τίτλο “ΚΑΠΗ - Τακτικές 

αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου” (53.750,00€ - 3.500,00€ = 50.250,00€). 

 

13) Μεταφορά ποσού 8.000,00€ από τον ΚΑΕ 70.05-6011.0001 µε τίτλο “Παιδικοί και 

Βρεφονηπιακοί Σταθµοί - Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων” (426.750,00€ - 8.000,00€ = 

418.750,00€). 

 

14) Μεταφορά ποσού 35.000,00€ από τον ΚΑΕ 00-6331.0001 µε τίτλο “Λοιποί φόροι και τέλη” 

(40.000,00€ - 35.000,00€ = 5.000,00€). 

 

15) Μεταφορά ποσού 17.000,00€ από τον ΚΑΕ 00-6737.0001 µε τίτλο “Χρηµατοδότηση ∆ΗΚΕΚ” 

(42.337,67€ - 17.000,00€ = 25.337,67€). 



   

 

 

16) Μεταφορά ποσού 3.500,00€ από τον ΚΑΕ 10-6232.0001 µε τίτλο “Μισθώµατα κτιρίων - 

Τεχνικών έργων ακινήτων” (9.500,00€ - 3.500,00€ = 6.000,00€). 

 

17) Μεταφορά ποσού 1.500,00€ από τον ΚΑΕ 10-6263.0001 µε τίτλο “Συντήρηση και επισκευή 

µεταφορικών µέσων” (2.500,00€ - 1.500,00€ = 1.000,00€). 

 

18) Μεταφορά ποσού 2.500,00€ από τον ΚΑΕ 10-6265.0009 µε τίτλο “Συντήρηση αναµεταδοτών” 

(2.500,00€ - 2.500,00€ = 0,00€). 

 

19) Μεταφορά ποσού 4.000,00€ από τον ΚΑΕ 10-6274.0000 µε τίτλο “∆απάνες καθαρισµού 

γραφείων ∆ηµοτικών κτιρίων” (4.000,00€ - 4.000,00€ = 0,00€). 

 

20) Μεταφορά ποσού 23.500,00€ από τον ΚΑΕ 10-6274.0001 µε τίτλο “Καθαρισµός γραφείων στις 

Τοπικές Κοινότητες” (24.000,00€ - 23.500,00€ = 500,00€). 

 

21) Μεταφορά ποσού 9.000,00€ από τον ΚΑΕ 30.6672.0001 µε τίτλο “Προµήθεια ελαστικών” 

(11.250,00€ - 9.000,00€ = 2.250,00€). 

 

22) Μεταφορά ποσού 5.000,00€ από τον ΚΑΕ 35-6672.0001 µε τίτλο “Προµήθεια ελαστικών” 

(5.250,00€ - 5.000,00€ = 250,00€). 

 

23) Μεταφορά ποσού 10.000,00€ από τον ΚΑΕ 70.01-7122.0001 µε τίτλο “Πληρωµή στην ΕΤΕ 

δόσης και τόκων τιµήµατος αγοράς οικοπέδων” (60.000,00€ - 10.000,00€ = 50.000,00€). 

 

24) Μεταφορά ποσού 5.000,00€ από τον ΚΑΕ 70.05-6041.0003 µε τίτλο “Αποδοχές ασκούµενων 

σπουδαστών ΤΕΙ” (5.500,00€ - 5.000,00€ = 500,00€). 

 

 

Από την µεταφορά των παραπάνω πιστώσεων µε σύνολο 251.000,00€ στο Αποθεµατικό κεφάλαιο 

του Προϋπολογισµού, αυτό διαµορφώνεται τελικά στο ποσό των 272.934,59€. 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. 

Για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί, τις µεταφορές πιστώσεων 

από το Αποθεµατικό κεφάλαιο του Προϋπολογισµού, ως εξής: 

 

1) Μεταφορά ποσού 195.000,00€ στον υφιστάµενο ΚΑΕ 00-6526.0003 µε τίτλο “Χρεωλύσια 

δανείου Εµπορικής Τράπεζας” (731.000,00€ + 195.000,00€ = 926.000,00€) 

 

2) Μεταφορά ποσού 15.000,00€ στον υφιστάµενο ΚΑΕ 00-6715.0001 µε τίτλο “Επιχορήγηση στο 

∆ΟΠΑΚ (Νέο ΝΠ∆∆ Καρδίτσας)” (603.000,00€ + 15.000,00€ = 618.000,00€) 

 

3) Μεταφορά ποσού 10.000,00€ στον υφιστάµενο ΚΑΕ 00-6718.0006 µε τίτλο “Χορήγηση ετήσιας 

εισφοράς στα Εργαστήρια Τέχνης” (45.000,00€ + 10.000,00€ = 55.000,00€) 

 



   

 

4) Μεταφορά ποσού 7.000,00€ στον υφιστάµενο ΚΑΕ 00-6718.0004 µε τίτλο “Χορήγηση ετήσιας 

εισφοράς στο Κέντρο Υποστήριξης και Παροχής Συµβουλών για ΑΜΕΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” (45.000,00€ 

+ 7.000,00€ = 52.000,00€) 

 

 

Από την µεταφορά των παραπάνω πιστώσεων µε σύνολο 227.000,00€ από το Αποθεµατικό 

κεφάλαιο του Προϋπολογισµού (ΚΑΕ 91111.0000), αυτό διαµορφώνεται τελικά στο ποσό των 

45.934,59€ το οποίο είναι µικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων του Προϋπολογισµού του ∆ήµου 

Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014. 

 

 

 

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
336/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ 
ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές  

 

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

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


