
                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 
Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2017
και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
102/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 11-4-2017
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
102/2017 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
18/11-4-2017

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

    

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογι-

σμού οικονομικού έτους 2017
  

Στην Καρδίτσα σήμερα την  11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος M.Τρίτη και ώρα

12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 5293/7-4-2017 έγγραφη

πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 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 Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος                            Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος

2) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος 

4) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 

5) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος         

6) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος

7) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος

8) Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος
  

       

     



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

παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75

του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.                                       

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

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
επί της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017 και
αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την
υπ'  αριθ.  565/2016  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  εγκρίθηκε  με  την  υπ'  αριθ.
2886/221454/2016/2-1-2017 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ.
Ελλάδας.

2. Την εισήγηση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κων. Κορκόντζελου
3. Τις τοποθετήσεις , απόψεις και αντιρρήσεις των δημοτικών συμβούλων 
4. Την ψηφοφορία που ακολούθησε και  σύμφωνα με την οποία υπέρ της εισήγησης προς το

Δημοτικό Συμβούλιο επί της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ψήφισαν όλοι οι παρόντες
δημοτικοί  σύμβουλοι  ,  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  πλην του κου Παπαλού,  της  κας
Τσιρέπα  και  του  κου  Λέμα,  οι  οποίοι  καταψήφισαν  τις  ενότητες  της  προτεινόμενης
αναμόρφωσης που αφορούν δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών

                                                    
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας της 5ης αναμόρφωσης του π/υ του Δήμου 
έτους 2017, η οποία έχει ως εξής: 

      
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Επαναϋπολογισμός ανωτάτων ποσών για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 
2. Επαναϋπολογισμός ανωτάτων ποσών για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
3. Συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ ΑΕ
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017
5. Εγγραφή νέου ΚΑ Εσόδων που αφορά το Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
6. Εγγραφή νέου ΚΑ Εσόδων που αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
7. Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
8. Ανταποδοτική υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
9. Ανταποδοτική υπηρεσία ‘Υδρευσης / ‘Αρδευσης / Αποχέτευσης
10. Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο δίκτυ REVES
11. Δημιουργία νέας εισφοράς 0.06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
12. Δημιουργία νέων εισφορών και κρατήσεων  και ενίσχυση ήδη υπαρχόντων
13. Τροποποίηση τίτλων ΚΑΕ
14. Μεταφορές πιστώσεων από διάφορους ΚΑΕ του π/υ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο
15. Μεταφορές πιστώσεων από το Αποθεματικό για ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων ΚΑΕ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ



                                                                          

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
Επαναϋπολογισμός ανωτάτων ποσών για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
Λαμβάνοντας υπόψη:

• Το με αρ.πρωτ.  10677/28.03.2017 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
του Κράτους με θέμα “Παροχή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Δήμων και Περιφερειών έτους
2016 για έλεγχο προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017”.
• Το  άρθρο 6 της ΚΥΑ 23976/26.07.2016 (ΦΕΚ 2311/Β’) στο οποίο συνοπτικά αναφέρεται ότι εαν

κατά  τη  διάρκεια  του  πρώτου  τετραμήνου  του  επόμενου  έτους  (2017)  διαπιστωθεί  με  βάση  τα
οικονομικά  αποτελέσματα  του  προηγουμένου  έτους  (2016),  ότι  το  συνολικό  ποσό  (άθροισμα)  της
Ομάδας Εσόδων Ι είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο αντίστοιχα του επιτρεπόμενου, ο π/υ αναμορφώνεται
υποχρεωτικά, έτσι ώστε να προσαρμοσθεί στα πραγματικά δεδομένα.
• Το γεγονός ότι το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ

ΕΣΟΔΩΝ Ι αυξάνεται από 6.166.234,00€ σε 6.868.498,51€ (αύξηση κατά 702.264,51€).
απαιτείτε να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1 0113.0000 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) €40.000,00
2 0211.0000 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες €90.380,86
3 0311.0000 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). €100.000,00
4 0441.0000 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). €120.980,00
5 0461.0003 Τέλος από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων. (Άρθρο 3 Ν. 1080/80) €8.000,00
6 0462.0000 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). €105.000,00
7 (+) 0469.0001 Εσοδα από κατανομή Τέλους, άρθ.5, παρ.1 του Ν.2364/1995 (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ) €30.000,00
8 (+) 0512.0000 Φόρος ζύθου (άρθ.9 ΝΔ.703/70, άρθ.12 Ν.1080/80) €70.000,00

9 0521.0000
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 
(άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97).

€11.000,00

10 1511.0000
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, 
άρθρο 16 Ν. 2130/93).

€40.000,00

11 1512.0001
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (Άρθρο 31 Ν 
2130/93)

€86.903,65

€702.264,51

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
Επαναϋπολογισμός ανωτάτων ποσών για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
Λαμβάνοντας υπόψη:

• Το με αρ.πρωτ.  10677/28.03.2017 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
του Κράτους με θέμα “Παροχή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Δήμων και Περιφερειών έτους
2016 για έλεγχο προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017”.
• Το  άρθρο 6 της ΚΥΑ 23976/26.07.2016 (ΦΕΚ 2311/Β’) στο οποίο συνοπτικά αναφέρεται ότι εαν

κατά  τη  διάρκεια  του  πρώτου  τετραμήνου  του  επόμενου  έτους  (2017)  διαπιστωθεί  με  βάση  τα
οικονομικά  αποτελέσματα  του  προηγουμένου  έτους  (2016),  ότι  το  συνολικό  ποσό  (άθροισμα)  της
Ομάδας Εσόδων ΙΙ είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο αντίστοιχα του επιτρεπόμενου, ο π/υ αναμορφώνεται
υποχρεωτικά, έτσι ώστε να προσαρμοσθεί στα πραγματικά δεδομένα.
• Το  γεγονός  ότι  τα  εισπραχθεντα  ποσά  από  την  Ομάδα  Εσόδων  «32»  (  ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ  ΙΙ  )

δικαιολογουν τη μειωση των προβλεψεων μη εισπραξης εισπρακτεων υπολοιπων από Π.Ο.Ε κατά
182.996,33€ συνολικά (Ομάδα εξόδων «85» )

απαιτείτε να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1 20-8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -€10.989,64
2 25-8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -€46.249,33
3 00-8511.0000 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -€125.757,36



                                                                          
-€182.996,33

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
Συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ ΑΕ
Λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό 7/31.03.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ ΑΕ, απαιτείτε 
η ακόλουθη εγγραφή πίστωσης προκειμένου ο Δήμος Καρδίτσας να καταβάλλει το ποσό συμμετοχής του στο 
κεφάλαιο της ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ ΑΕ:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1 (+) 70.01-7521.0003 Συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ ΑΕ €40.000,00
€40.000,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017
Σε συνέχεια του από 07.04.2017 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί αναγκαίας τροποποίησης του
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017, απαιτείτε να γίνουν τα ακόλουθα:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1 20-7325.0001 Επέκταση ηλεκτροφωτισμού (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) -€13.325,46
2 30-7333.0003 Βελτιωση οδοστρωματος σε δημοτικες οδους (ΣΑΤΑ 2016) -€112.000,00
3 30-7135.0004 Προμηθεια βυθιζομενων μπαρων (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) -€11.000,00

4 30-7135.0030
Προμηθεια μεταλλικων στοιχειων για τις αναγκες κτιριων και 
κοινοχρηστων χωρων ετους 2017 (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)

-€15.000,00

5 (+) 30-7332.0005
Προμηθεια ξυλινων στοιχειων για τις αναγκες των κοινοχρηστων 
χωρων (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)

€10.500,00

6 30-7135.0020
Προμηθεια ορυκτων υλικων οδοποιιας για τις αναγκες της Δ/Ε 
Καρδιτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)

€15.000,00

7 35-7312.0001
Εγκατασταση υπογειου συστηματος αρδευσης σε κοινοχρηστους 
διαμορφωμενους χωρους (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)

€70.000,00

8 (+) 30-7336.0060
Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών και τη βελτίωση 
των εγκαταστάσεων στα αντλιοστάσια της Δ.Ε. Κάμπου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)

€9.800,00

9 (+) 30-7425.0011
Προσδιορισμός ενεργειακής απόδοσης και έκδοση ενεργειακών 
πιστοποιητικών δημοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)

€8.200,00

10 (+) 30-7332.0001
Αποκατάσταση μεταλλικών στοιχείων για τις ανάγκες κτιρίων και 
κοινόχρηστων χώρων έτους 2017 (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)

€4.500,00

11 (+) 70.01-7336.0005 Συντήρηση δικτύου οπτικών ινών Δήμου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) €10.000,00

12 (+) 70.01-7336.0006
Συντήρηση και επισκευή κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης 
(ΣΑΤΑ ΠΟΕ)

€5.000,00

13 (+) 50-7132.0001
Προμήθεια μοτοσυκλέτας για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας 
(ΣΑΤΑ ΠΟΕ)

€5.000,00

14 30-7336.0016 Συντηρήσεις υποδομών στο Δήμο Καρδίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) €13.325,46
€0,00

Εγγραφή πίστωσης σε χρηματοδοτούμενο έργο από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Στο οικονομικό έτος 2016 ήταν εγγεγραμμένο στον π/υ του Δήμου το εξής χρηματοδοτούμενο έργο από το
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ:

• ΚΑ εσόδου 1319.0001 “Εξοπλισμός αναβάθμισης παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας”
με ποσό  95.497,20€
• ΚΑ  εξόδου  30-7331.0001  “Εξοπλισμός  αναβάθμισης  παιδικών  χαρών  στην  πόλη  της

Καρδίτσας” με ποσό  95.497,20€



                                                                          
Τα εισπραχθέντα εντός της χρήσης στον παραπάνω ΚΑ εσόδων ήταν μηδέν.
Το έργο ολοκληρώθηκε, η δαπάνη στον ΚΑ εξόδου στην χρήση αυτή αναλήφθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε
στο  Οικονομικό  Πληροφοριακό  Σύστημα  του  Δήμου,  παρασταστικό  του  αναδόχου  του  έργου  ποσού
95.497,20€.
Κατά την μεταφορά των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου στην νέα χρήση 2017, το παραστατικό αυτό
μεταφέρθηκε όπως έπρεπε στον ΚΑΕ (ΠΟΕ) 30-8122.0000 “‘Εργα”. Στην τρέχουσα τώρα χρήση 2017, χωρίς
να υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή του έργου στο σκέλος των εσόδων, δεσμεύονται ποσά από τα τακτικά έσοδα
του Δήμου για την αποπληρωμή αυτού του παραστατικού (προκειμένου να διατηρηθεί η αρχή της ισοσκέλισης
του π/υ), κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει.
Συνεπώς απαιτείτε η εξής εγγραφή στο σκέλος των εσόδων (με μεταφορά αντίστοιχα του ποσού αυτού στο
Αποθεματικό του Δήμου):

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1 1319.0001
Εξοπλισμός αναβάθμισης παιδικών χαρών στην πόλη της 
Καρδίτσας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)

€95.497,20

€95.497,20

Εγγραφές νέων ΚΑΕ επενδύσεων με χρηματοδότηση από ίδια έσοδα

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1 (+) 30-7324.0004 Κατασκευή και βελτίωση προσβάσεων ΑΜΕΑ €40.000,00
2 (+) 30-7135.0040 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 €40.000,00

€80.000,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η
Εγγραφή νέου ΚΑ Εσόδων που αφορά το Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Στον π/υ του Δήμου έτους 2015, υπήρχε εγγεγραμένη πίστωση στον ΚΑ 1219.0001 “Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ περιόδου Οκτ.2013 - Σεπτ.2014” ύψους 108.568,31€. Τα εισπραχθέντα εντός της χρήσης στον ΚΑ
αυτόν ήταν μηδέν. Λόγω επίσχεσης εργασίας από τους εργαζομένους στο πρόγραμμα αυτό και σε βάρος των
τακτικών εσόδων του Δήμου, ενταλματοποιήθηκε και εξοφλήθηκε συνάμα η μισθοδοσία τους για τους μήνες
Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2014. ‘Ενα μέρος των πραγματοποιηθέντων αυτών εξόδων ύψους
58.735,86€  καλύπτεται  με  έξτρα  επιχορήγηση  από  την  ΕΕΤΑΑ  ΑΕ,  ενώ  το  υπόλοιπο  ποσό  (36.321,31€)
παραμένει ως εκρεμμότητα και απαιτητό από την εκκαθάριση της ΔΗΚΕΚ όταν αυτή τελεσφορήσει.
Συνεπώς απαιτείται η εξής ενέργεια στον π/υ του Δήμου:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1 1219.0001
Αποπληρωμή προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ περιόδου Οκτ.2013 
- Σεπτ.2014

€58.735,86

€58.735,86

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Εγγραφή νέου ΚΑ Εσόδων που αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
Λαμβάνοντας  υπόψη  την  ΚΥΑ  3736/137702/13.12.2016  (ΦΕΚ  3986/Β’)  περί  τροποποίησης  της  αριθ.
2202/75660/01.07.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2082/Β’ και 2204/Β’) “Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που
χρηματοδοτούνται  για  τη  λειτουργία  καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  και  για  την  υλοποίηση  των
ενεργειών διαχείρισής τους”, απαιτείτε να γίνουν οι ακόλουθες εγγραφές στον π/υ του Δήμου:



                                                                          

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1 (+) 1327.0001
Εσοδο για τη λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 
για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής του.

€2.858,09

€2.858,09

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1 (+) 70.01-7425.0001
Λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 
υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής του

€2.858,09

€2.858,09

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η
Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Η ανάγκη κάλυψης νέων δαπανών σχετικών με το πρόγραμμα καθώς και η λειτουργική τακτοποίηση διαφόρων 
ήδη υπαρχόντων ΚΑΕ, σε συνδυασμό βεβαίως με τη διατήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα, απαιτεί να γίνουν οι εξής ενέργειες:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1 70.01-6495.0001
Δαπάνες επιχορηγούμενες από υπόλοιπα παλαιοτέρων περιόδων 
(Πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς)
(5123.0011)

-€5.000,00

2 (+) 70.01-6613.0004
Προμήθεια εντύπων, διαφημιστικών φυλλαδίων κοκ (Πρόγραμμα 
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς)(5123.0011)

€2.000,00

3 70.01-6699.0002
Προμήθεια κλωβών τετραγωνικής κάτοψης 5Χ5 (Πρόγραμμα 
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς)(5123.0011)

€3.000,00

€0,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 8η
Ανταποδοτική υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Λαμβάνοντας υπόψη τόσο το από 22/03/2017 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου 
περί δημιουργίας νέου ΚΑΕ στην υπηρεσία αυτή για την αντιμετώπιση διαφόρων έκτακτων αναγκών όσο και 
των αλλαγών που επήλθαν και στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι και στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ, σε συνδυασμό 
βεβαίως με τη διατήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας στην υπηρεσία αυτή, απαιτείτε να γίνουν οι εξής 
ενέργειες:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1 (+) 20-6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων €2.000,00
2 20-6051.0005 Εργοδ.Εισφ. ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) €15.000,00
3 20-6662.0003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού -€17.000,00

4 20-6211.0001
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

€110.989,64

€110.989,64

ΕΝΟΤΗΤΑ 9η
Ανταποδοτική υπηρεσία ‘Υδρευσης / ‘Αρδευσης / Αποχέτευσης
Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αλλαγές που επήλθαν στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ όσο και την ανάγκη 
δημιουργίας νέων παρόχθιων, σε συνδυασμό βεβαίως με τη διατήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας στην 
υπηρεσία αυτή, απαιτείτε να γίνουν οι εξής ενέργειες:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ



                                                                          
1 25-6211.0002 Αντίτιμο ρεύματος αντλιοστασίων άρδευσης €15.000,00
2 (+) 25-6495.0001 Καταβολή παραβόλου για δημιουργία νέου παρόχθιου €31.249,33

€46.249,33

ΕΝΟΤΗΤΑ 10η
Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο δίκτυ   REVES
Σε συνέχει της με αριθ. 28/2017 απόφασης του Δ.Σ. Καρδίτσας περί συμμετοχής του Δήμου στο δίκτυο REVES
“Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων και περιοχών για την κοινωνική οικονομία”, απαιτείτε η εγγραφή πίστωσης για την 
κάλυψη της ετήσιας συνδρομής μέλους του δικτύου:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1 (+) 00-6736.0004
Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο REVES “Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων 
και περιοχών για την κοινωνική οικονομία”

€1.500,00

€1.500,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 11η
Δημιουργία νέας εισφοράς 0.06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λαμβάνοντας  υπόψη  την  ΚΥΑ  1191/14.03.2017  (ΦΕΚ  969/Β’/22.03.2017)  περί  καθορισμού  του  χρόνου,
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π.,
καθώς  και  των  λοιπών  λεπτομερειών  εφαρμογής  της  παραγράφου  3,  του  άρθρου  350  του  Ν.4412/2016
απαιτείτε να γίνουν οι ακόλουθες εγγραφές στον π/υ του Δήμου:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1 (+) 4124.0011 Κράτηση 0.06% υπέρ ΑΕΠΠ €5.000,00

2 (+) 4124.0012
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου της κράτησης 0.06% υπέρ 
ΑΕΠΠ

€2.000,00

€5.000,00

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1 (+) 00-8224.0011 Κράτηση 0.06% υπέρ ΑΕΠΠ €5.000,00

2 (+) 00-8224.0012
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου της κράτησης 0.06% 
υπέρ ΑΕΠΠ

€2.000,00

€5.000,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 12η
Δημιουργία νέων εισφορών και κρατήσεων  και ενίσχυση ήδη υπαρχόντων

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1 (+) 4131.0050 Εισφορά υπέρ Συλλόγου ΔΟΥ Ν.Καρδίτσας €50,00
2 (+) 4131.0051 Εισφορά υπέρ Ταμ.Αλληλ.ΠΟΕ ΔΟΥ €100,00
3 4131.0004 Εισφορές ΙΚΑ €400.000,00

€400.150,00

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1 (+) 00-8231.0051 Απόδοση εισφορών υπέρ Συλλόγου ΔΟΥ Ν.Καρδίτσας €50,00
2 (+) 00-8231.0052 Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμ.Αλληλ.ΠΟΕ ΔΟΥ €100,00
3 00-8231.0004 Απόδοση εισφορών ΙΚΑ €400.000,00

€400.150,00



                                                                          

ΕΝΟΤΗΤΑ 13η
Τροποποίηση τίτλων ΚΑΕ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1 4124.0003 Κράτηση 0.10% υπέρ της ΕΑΑΔΣ Κράτηση 0.06% υπέρ της ΕΑΑΔΣ

2 4124.0005
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 
της κράτησης 0.10% υπέρ της ΕΑΑΔΣ

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του 
χαρτοσήμου της κράτησης 0.06% υπέρ 
της ΕΑΑΔΣ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1 00-8224.0003 Απόδοση κράτησης 0.10% υπέρ της ΕΑΑΔΣ
Απόδοση κράτησης 0.06% υπέρ της 
ΕΑΑΔΣ

2 00-8224.0005
Απόδοση χαρτόσημου 3% και ΟΓΑ επί του 
χαρτοσήμου της κράτησης 0.10% υπέρ της 
ΕΑΑΔΣ

Απόδοση χαρτόσημου 3% και ΟΓΑ επί 
του χαρτοσήμου της κράτησης 0.06% 
υπέρ της ΕΑΑΔΣ

3 70.01-6699.0002
Προμήθεια κλωβών τετραγωνικής κάτοψης 
5Χ5

Προμήθεια κλωβών τετραγωνικής 
κάτοψης 5Χ5 και διαφόρων μεταλλικών
στοιχείων (Πρόγραμμα διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς)
(5123.0011)

ΕΝΟΤΗΤΑ 14η
Μεταφορές πιστώσεων από διάφορους ΚΑΕ του π/υ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1 00-8117.0002
Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Ασφ. Ταμείων μηνός Δεκεμβρίου
παρελθούσης χρήσης

-€30.000,00

2 00-6721.0002 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Υδρευσης Καταφυγίου και Λαμπερού -€20.000,00
3 00-6331.0003 Φόρος Εισοδήματος Ν.Π. (άρθρο 45 Ν.4172/13) -€130.000,00

-€180.000,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 15η
Μεταφορές πιστώσεων από το Αποθεματικό για ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων ΚΑΕ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1 70.03-6422.0000 Οδοιπορικα εξοδα και αποζημιωση μετακινουμενων υπαλληλων €1.000,00
2 15-6061.0002 Παροχές ένδυσης σε εργατοτεχνικό και ένστολο προσωπικό €5.000,00
3 30-6061.0002 Παροχές ένδυσης σε εργατοτεχνικό και ένστολο προσωπικό €3.300,00
4 35-6061.0002 Παροχές ένδυσης σε εργατοτεχνικό και ένστολο προσωπικό €2.000,00
5 (+) 00-8114.0001 Πληρωμή ΕΝΦΙΑ 2016 €200.000,00
6 30-6051.0008 Εργοδ.Εισφ. ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) €2.000,00
7 30-6641.0003 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (παράταση) €10.000,00
8 35-6641.0003 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων παράτασης €10.000,00

9 (+) 30-6262.0001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 
κτιρίων έργων)

€5.000,00

10 00-6821.0001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης €377.264,51



                                                                          
€615.564,51

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΕ 9111.0000) €1.013,28
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Α) ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ €1.264.505,66
Β) ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ €362.996,33

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €1.627.501,99
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Α) ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ €1.302.311,57
Β) ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ €0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ €1.302.311,57
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΕ 9111.0000) €326.203,70

Το Αποθεματικό κεφάλαιο του Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 9111.0000) που διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των
326.203,70 € είναι μικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων του π/υ του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους
2017.

          Οι κοι Παπαλός και Λέμας και η κα Τσιρέπα, καταψήφισαν τις ενότητες που αφορούν δαπάνες
ανταποδοτικών υπηρεσιών, ήτοι τις ενότητες 7,8 και 9.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
102/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


