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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μήνα Μαΐου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ελένη Νταβανά (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’ αριθ. 158/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 17/5/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
8/17-5-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αριθ. πρωτ. 12844/25-05-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας
οικ. έτους 2012.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Μαϊου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα
7:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 11565/11-5-2012 έγγραφη
πρόσκληση του 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
συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αναστασίου Απόστολος

18)Τσιούκης Λάμπρος

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Αρβανιτάκου Σοφία

19)Χλαπάνας Ηλίας

2)Χάρμπας Θωμάς

3) Γούλας Σωτήριος

20)Βερίλλης ∆ομήνικος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21)Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22)Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23)Ντελής Ιωάννης

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Ντούρλιας ∆ημήτριος

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

25)Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωτούλας Φίλιππος

26)Τέγος Χρήστος

10)Μαρκινός Αθανάσιος

27)Γιοβάνης Γεώργιος

11)Μουζιούρας Νικόλαος

28)Μακροστέργιος Αθανάσιος

12)Μπατζιάκας Βασίλειος

29)Τσίπρας Εμμανουήλ

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος

30)Αρχοντής ∆ημήτριος

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα

31)Τσαντήλας Βασίλειος

15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία

Αν και κλήθηκαν νόμιμα
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 31), 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.

--------------------------Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση της
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2012 και
αφού έλαβε υπόψη:

4ης


Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παπαγεωργίου η οποία έχει ως εξής:
Για την εγγραφή εκτάκτων εσόδων καθώς και για τη μεταφορά πιστώσεων από το
αποθεματικό ή από κωδικό σε κωδικό προκειμένου να δημιουργηθούν νέες πιστώσεις ή να
ενισχυθούν πιστώσεις που αποδείχτηκαν ανεπαρκείς οφείλουμε να αναμορφώσουμε τον
προϋπολογισμό ως ακολούθως:
1.Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.: 1319.0016 με τίτλο «Έσοδο για το έργο
«∆ιαμόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ. Καλλιφωνίου του ∆ήμου Καρδίτσας» (Π.Α.Α. 20072013)με το ποσό των 117.000,00 € το οποίο δια του αποθεματικού μεταφέρει στο σκέλος
των εξόδων όπου εγγράφει νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α.: 30-7322.0017 και τίτλο
«∆ιαμόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ. Καλλιφωνίου του ∆ήμου Καρδίτσας» (Π.Α.Α.20072013).

2.Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.:1314.0015 με τίτλο «Έσοδο από πρ. ΘΗΣΕΑΣ για την
αποπληρωμή του έργου: Βελτίωση οδικού δικτύου Καροπλεσίου με το ποσό 2.210,00 € το
οποίο μεταφέρεται μέσω αποθεματικού στην ήδη υπάρχουσα πίστωση στον Κ.Α.: 307323.0025 με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου Καροπλεσίου» στο ποσό των 5.419,98 €

(3.209,98 € ΣΑΤΑ 2011 + 2.210,00 € πρ. ΘΗΣΕΑΣ= 5.419,98 €).
3.Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.: 1211.0005 και τίτλο «Αποζημίωση υπαλλήλων
για τη συμμετοχή τους στις βουλευτικές εκλογές της 6ης 2012» με ποσό 15.533,98 €, το
οποίο δια του αποθεματικού μεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων, όπου εγγράφεται νέα
ισόποση πίστωση στον Κ.Α.:10-6012.0002 με τίτλο «Αποζημίωση υπαλλήλων για τη
συμμετοχή τους στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012».
4.Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδων με Κ.Α.: 00-6117.0000 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές
λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» με
ποσό 2.500,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από το αποθεματικό (Κ.Α.:9111.0000
).(∆απάνη για πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων στις
∆.Ο.Υ.).
5. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:8121.0000 με τίτλο «Αγορές κτιρίων
τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» με το ποσό των 11.031,87 €, μεταφέροντας από
το αποθεματικό (Κ.Α.:9111.0000 ) ισόποση πίστωση. (για τα τιμολόγια της Αναπτυξιακής
∆ημ. Επιχείρησης Ιτάμου , η οποία εκκαθαρίσθηκε.)
6.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-7134.0005 με τίτλο «Προμήθεια
περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και δικτύου» με το ποσό των 5.000,00 €
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(10.000,00 € + 5.000,00 €= 15.000,00) μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:
10-7135.0001 μέσω αποθεματικού
7. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 30-7413.0019 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
έργου: Αμμοληψίες σε επιλεγμένες περιοχές του ∆ήμου Καρδίτσας» με το ποσό των 9.000,
00 € από το αποθεματικό (Κ.Α.:9111.0000 ).
8. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 30-7413.0020 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για
την κατασκευή, προσθήκη και συντήρηση θυροφραγμάτων στο ∆ήμο Καρδίτσας» με το ποσό
των 5.000,00 € από το αποθεματικό (Κ.Α.:9111.0000 ).
9. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 30-7413.0021 και τίτλο «Νομιμοποίηση και τακτοποίηση δημοτικών
κτιρίων ∆ήμου Καρδίτσας» με το ποσό των 15.000,00 € από το αποθεματικό
(Κ.Α.:9111.0000 ).
10. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6262.0008 « Εργασίες συντήρησης αντλητικών - αρδευτικών
συγκροτημάτων ∆Ε Καρδίτσας» με το ποσό 20.000,00 €
11. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6262.0009 « Εργασίες συντήρησης αντλητικών - αρδευτικών
συγκροτημάτων ∆Ε Ιτάμου» με το ποσό 20.000,00 €
12. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6262.0010 « Εργασίες συντήρησης αντλητικών - αρδευτικών
συγκροτημάτων ∆Ε Καλλιφωνίου» με το ποσό 20.000,00 €
13. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6262.0011 « Εργασίες συντήρησης αντλητικών - αρδευτικών
συγκροτημάτων ∆Ε Καμπου» με το ποσό 24.000,00 €
14. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6262.0012 « Εργασίες συντήρησης αντλητικών - αρδευτικών
συγκροτημάτων ∆Ε Μητρόπολης» με το ποσό 15.000,00 €.
Το σύνολο των πιστώσεων (10-14) είναι 99.000,00 € και προέρχονται από το σύνολο των
παρακάτω ανταποδοτικών κωδικών , μεταφορά ως εξής:
 από τον Κ.Α.: 25-6211.0001 ποσό 24.000,00 €.
 από τον Κ.Α.: 25-6211.0002 ποσό 20.000,00 €.
 από τον Κ.Α.: 25-6262.0001 ποσό 15.000,00 €.
 από τον Κ.Α.: 25-6264.0002 ποσό 10.000,00 €.

από τον Κ.Α.: 25-6264.0003 ποσό 10.000,00 €.
 Από τον Κ.Α.: 25-7321.0001 ποσό 20.000,00 €.
Σύνολο μεταφερόμενων πιστώσεων 99.000,00 € μέσω του αποθεματικού.
15. Ενίσχυση του Κ.Α.: 25-6672.0005 «Προμήθεια υδρομετρητών αντλιοστασίων» κατά
15.000,00 € (5.000,00 € + 15.000,00= 20.000,00 €) μεταφέροντας ανάλογη πίστωση από
τον Κ.Α.: 25-6211.0001 μέσω αποθεματικού.
16. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6262.0013 «Επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγίου
Γεωργίου» με το ποσό 6.000,00 € μεταφέροντας ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.: 256211.0002 μέσω αποθεματικού.
17. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6272.0001 «Προμήθεια καλωδίων και υλικών αντλιοστασίων
για την αντικατάσταση τους από κλοπή» με το ποσό 15.000,00 € μεταφέροντας ανάλογη
πίστωση από τον Κ.Α.: 25-7333.0001 μέσω αποθεματικού.
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18. Στον Κ.Α: 30-7326.0007 με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήμου Καρδίτσας» με
πίστωση 12.000,00 € είναι εγγεγραμμένη ίδια πίστωση και στα ΠΟΕ 8122 από πόρους του
Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-2013. Κατόπιν τούτο το ποσό τον 12.000,00 € του Κ.Α: 307326.0007 μεταφέρεται στο αποθεματικό.
19. Στον Κ.Α.: 30-7323.0016 με τίτλο «Συντήρηση αμμοχαλικοστρωμένων οδών πόλης
Καρδίτσας» με πίστωση 12.250,00 € από ΣΑΤΑ 2011 είναι εγγεγραμμένη ίδια πίστωση
και στα ΠΟΕ 8122. Κατόπιν τούτο παραμένει αδιάθετη η πίστωση και διαγράφουμε το έργο.
20. Στον Κ.Α.: 30-7322.0004 με τίτλο «Περίφραξη γηπέδων Τ∆ ∆ήμου Μητρόπολης» με
πίστωση 6.000,00 € από ΣΑΤΑ 2011 λόγω πληρωμής του στο προηγούμενο έτος
παραμένει αδιάθετη η πίστωση και διαγράφουμε το έργο.
21. Στον Κ.Α.: 30-7322.0013 με τίτλο «∆ιαμόρφωση και εξοπλισμός υπαίθριου
κοινόχρηστου πολυχώρου στις εργατικές κατοικίες περιοχής Καμινάδων» με πίστωση
16.001,77 € από ΣΑΤΑ 2011 λόγω πληρωμής του στο προηγούμενο έτος παραμένει
αδιάθετη η πίστωση και διαγράφουμε το έργο.
Από τους Κ.Α.: 30-7323.0016, Κ.Α.: 30-7322.0004, Κ.Α.: 30-7322.0013 (Αριθ. Από
19-21) προκύπτει σύνολο πιστώσεων από ΣΑΤΑ 2011 που είναι 34.251,77 € το οποίο θα
κατανεμηθεί όπως παρακάτω:
‐ Στον Κ.Α.: 30-7323.0003 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου
Ξυνονερίου» τον αυξάνουμε κατά 1.271,55 € από ΣΑΤΑ 2011 προερχόμενο από το ΚΑ
30-7323.0016.Έτσι ο Κ.Α.: 30-7323.0003 διαμορφώνεται σε 1.798,88 € (427,33 + 1.2
71,55= 1.698,88 € ΣΑΤΑ 2011)
Στον Κ.Α.: 30-7321.0002 με τίτλο «Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Καλλιφωνίου»
τον αυξάνουμε κατά 27,24 € από ΣΑΤΑ 2011 προερχόμενα από το ΚΑ 30-7323.0016 .
Έτσι ο ΚΑ 30-7321.0002
διαμορφώνεται σε 21.195,47 € (21.168,23 € Χ.Υ από
5122.0001+ 27,24 € ΣΑΤΑ 2011= 21.195,47 €) .
∆ημιουργούμε νέο Κ.Α.: 30-7312.0021 με τίτλο «Κατασκευή τεχνικών αποχέτευσης
Τ∆ Μυρίνης» με το ποσό των 5.600,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011 προερχόμενο από το ΚΑ
30-7323.0016..
‐

πρόγραμμα
∆ιαγράφει τον Κ.Α.: 1314.0021 εσόδων με τίτλο «Έσοδο από
"ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: Βιολογικός καθαρισμός Σαρανταπόρου
Νεράιδας» ποσό 26.732,51 € & τον αντίστοιχο κωδικό εξόδου Κ.Α.: 30-7312.0008
με το αντίστοιχο ποσό. ∆ημιουργούμε επίσης στον παραπάνω κωδικό Κ.Α.: 307312.0008 νέα πίστωση μεταφέροντας 5.251,21 € από τον Κ.Α.:30-7323.0016,
6.000,00 € από τον Κ.Α.: 30-7322.0004 & ποσό 15.481,30 € από τον Κ.Α.: 307322.0013. Οι μεταφορές αυτές γίνονται μέσω αποθεματικού (Κ.Α.: 30-7312.0008 :
5.251,21 € + 6.000,00 € + 15.481,30 € = 26.732,51 ΣΑΤΑ 2011). Το υπόλοιπο
ποσό των 620,47 € από τον Κ.Α.: 30-7322.00013 μεταφέρεται στο αποθεματικό
(Κ.Α.:9111.0000)

22. Στον Κ.Α.: 30-7336.0018 με τίτλο «Πλακόστρωση αύλειου χώρου ∆ημοτικού Σχολείου
ΤΚ Πορτίτσας» αλλάζουμε την πίστωση από ΣΑΤΑ 2012 σε ΣΑΤΑ 2011-Ο.Σ.Κ.» με το
υπόλοιπο του ΚΑ να παραμένει 6.500, 00 €.
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23. Στον Κ.Α.: 30-7322.0008 με τίτλο «∆ιαμόρφωση αύλειου χώρου ∆ημοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου Αμπελικού», ποσό 1.662,30€ αλλάζουμε την πίστωση από ΣΑΤΑ 2011
που ήταν το συνολικό ποσό ως εξής : ποσό 1.234,53 € από πίστωση Επισκευή συντήρηση
σχολικών κτιρίων - διαμόρφωση αυλών και το ποσό 427,77 € από πίστωση ΣΑΤΑ 2011.
24. Στον Κ.Α.:30-7322.007 με τίτλο «∆ιαμόρφωση αύλειου χώρου ∆ημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου Αμπελικού-Β φάση», ποσό 4.551,20 € αλλάζουμε την πίστωση από ΣΑΤΑ
2011 που ήταν το συνολικό ποσό ως εξής: ποσό 2.230,85 € από πίστωση Επισκευή
συντήρηση σχολικών κτιρίων - διαμόρφωση αυλών και το ποσό 2.320,35 € από πίστωση
ΣΑΤΑ 2011
25. Από τον Κ.Α.: 30-7413.0008 με τίτλο «Εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή
δυο μεταλλικών κατασκευών» με πίστωση 1.800,00 € λόγω πληρωμής στο προηγούμενο
έτος, μεταφέρουμε το ποσό στο αποθεματικό (Κ.Α.: 9111.0000).
26. Από τον ΚΑ 30-7312.0011 με τίτλο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης περιοχής
Πέρα Μαχαλά Αμάραντου» με πίστωση 16.000,00 € λόγω πληρωμής στο προηγούμενο έτος
ποσού 8.000,00 €, μεταφέρουμε το υπόλοιπο ποσό τον 8.000,00 € στο αποθεματικό (Κ.Α.:
9111.0000).
27. Εγγράφει νέο ΚΑ: 30-7413.0022 και τίτλο «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη
του ∆ήμου Καρδίτσας για την προετοιμασία υποβολής φακέλου ένταξης στο πλαίσιο
πρόσκλησης του ΚΑΠΕ-Πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια» μεταφέροντας το ποσό των
4.920,00 € από το αποθεματικό (Κ.Α.: 9111.0000).
28. Κατάργηση του Κ.Α.:1694 Εσόδου με τίτλο: «Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να
ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις με το ποσό των 15.000,000 και εγγραφή νέου
Κ.Α.:1699.0000 με το ίδιο ποσό και τίτλο.
29. Εγγράφει
νέο Κ.Α.: 30-6041.0001 με τίτλο « Ημερομίσθια εργατοτεχνικού
προσωπικού» μεταφέροντας ποσό 30.000,00 € από το αποθεματικό(Κ.Α.: 9111.0000) ,
επίσης τον Κ.Α.:30-6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ημερομισθίων
εργατοτεχνικού προσωπικού» με το ποσό των 10.000,00 € από το αποθεματικό(Κ.Α.:
9111.0000).
Το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των: 1.267.772,26 €
(1.332.803,66‐ 65.031,40= 1.267.772,26)

 Τις τοποθετήσεις απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Αποφάσισε ομόφωνα
Εγκρίνει την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους
2012, η οποία έχει ως εξής:
1.Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.: 1319.0016 με τίτλο «Έσοδο για το έργο
«∆ιαμόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ. Καλλιφωνίου του ∆ήμου Καρδίτσας» (Π.Α.Α. 20072013)με το ποσό των 117.000,00 € το οποίο δια του αποθεματικού μεταφέρει στο σκέλος
των εξόδων όπου εγγράφει νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α.: 30-7322.0017 και τίτλο
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«∆ιαμόρφωση πάρκου
2013).

αναψυχής Τ.Κ. Καλλιφωνίου του ∆ήμου Καρδίτσας» (Π.Α.Α.2007-

2.Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.:1314.0015 με τίτλο «Έσοδο από πρ. ΘΗΣΕΑΣ για την
αποπληρωμή του έργου: Βελτίωση οδικού δικτύου Καροπλεσίου με το ποσό 2.210,00 € το
οποίο μεταφέρεται μέσω αποθεματικού στην ήδη υπάρχουσα πίστωση στον Κ.Α.: 307323.0025 με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου Καροπλεσίου» στο ποσό των 5.419,98 €

(3.209,98 € ΣΑΤΑ 2011 + 2.210,00 € πρ. ΘΗΣΕΑΣ= 5.419,98 €).
3.Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.: 1211.0005 και τίτλο «Αποζημίωση υπαλλήλων
για τη συμμετοχή τους στις βουλευτικές εκλογές της 6ης 2012» με ποσό 15.533,98 €, το
οποίο δια του αποθεματικού μεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων, όπου εγγράφεται νέα
ισόποση πίστωση στον Κ.Α.:10-6012.0002 με τίτλο «Αποζημίωση υπαλλήλων για τη
συμμετοχή τους στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012».
4.Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδων με Κ.Α.: 00-6117.0000 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές
λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» με
ποσό 2.500,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από το αποθεματικό (Κ.Α.:9111.0000
).(∆απάνη για πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων στις
∆.Ο.Υ.).
5. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:8121.0000 με τίτλο «Αγορές κτιρίων
τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» με το ποσό των 11.031,87 €, μεταφέροντας από
το αποθεματικό (Κ.Α.:9111.0000 ) ισόποση πίστωση. (για τα τιμολόγια της Αναπτυξιακής
∆ημ. Επιχείρησης Ιτάμου , η οποία εκκαθαρίσθηκε.)
6.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-7134.0005 με τίτλο «Προμήθεια
περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και δικτύου» με το ποσό των 5.000,00 €
(10.000,00 € + 5.000,00 €= 15.000,00) μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:
10-7135.0001 μέσω αποθεματικού
7. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 30-7413.0019 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
έργου: Αμμοληψίες σε επιλεγμένες περιοχές του ∆ήμου Καρδίτσας» με το ποσό των 9.000,
00 € από το αποθεματικό (Κ.Α.:9111.0000 ).
8. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 30-7413.0020 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για
την κατασκευή, προσθήκη και συντήρηση θυροφραγμάτων στο ∆ήμο Καρδίτσας» με το ποσό
των 5.000,00 € από το αποθεματικό (Κ.Α.:9111.0000 ).
9. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 30-7413.0021 και τίτλο «Νομιμοποίηση και τακτοποίηση δημοτικών
κτιρίων ∆ήμου Καρδίτσας» με το ποσό των 15.000,00 € από το αποθεματικό
(Κ.Α.:9111.0000 ).
10. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6262.0008 « Εργασίες συντήρησης αντλητικών - αρδευτικών
συγκροτημάτων ∆Ε Καρδίτσας» με το ποσό 20.000,00 €
11. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6262.0009 « Εργασίες συντήρησης αντλητικών - αρδευτικών
συγκροτημάτων ∆Ε Ιτάμου» με το ποσό 20.000,00 €
12. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6262.0010 « Εργασίες συντήρησης αντλητικών - αρδευτικών
συγκροτημάτων ∆Ε Καλλιφωνίου» με το ποσό 20.000,00 €
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13. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6262.0011 « Εργασίες συντήρησης αντλητικών - αρδευτικών
συγκροτημάτων ∆Ε Καμπου» με το ποσό 24.000,00 €
14. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6262.0012 « Εργασίες συντήρησης αντλητικών - αρδευτικών
συγκροτημάτων ∆Ε Μητρόπολης» με το ποσό 15.000,00 €.
Το σύνολο των πιστώσεων (10-14) είναι 99.000,00 € και προέρχονται από το σύνολο των
παρακάτω ανταποδοτικών κωδικών , μεταφορά ως εξής:
 από τον Κ.Α.: 25-6211.0001 ποσό 24.000,00 €.
 από τον Κ.Α.: 25-6211.0002 ποσό 20.000,00 €.
 από τον Κ.Α.: 25-6262.0001 ποσό 15.000,00 €.
 από τον Κ.Α.: 25-6264.0002 ποσό 10.000,00 €.

από τον Κ.Α.: 25-6264.0003 ποσό 10.000,00 €.
 Από τον Κ.Α.: 25-7321.0001 ποσό 20.000,00 €.
Σύνολο μεταφερόμενων πιστώσεων 99.000,00 € μέσω του αποθεματικού.
15. Ενίσχυση του Κ.Α.: 25-6672.0005 «Προμήθεια υδρομετρητών αντλιοστασίων» κατά
15.000,00 € (5.000,00 € + 15.000,00= 20.000,00 €) μεταφέροντας ανάλογη πίστωση από
τον Κ.Α.: 25-6211.0001 μέσω αποθεματικού.
16. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6262.0013 «Επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγίου
Γεωργίου» με το ποσό 6.000,00 € μεταφέροντας ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.: 256211.0002 μέσω αποθεματικού.
17. Εγγράφει νέο Κ.Α.: 25-6272.0001 «Προμήθεια καλωδίων και υλικών αντλιοστασίων
για την αντικατάσταση τους από κλοπή» με το ποσό 15.000,00 € μεταφέροντας ανάλογη
πίστωση από τον Κ.Α.: 25-7333.0001 μέσω αποθεματικού.
18. Στον Κ.Α: 30-7326.0007 με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήμου Καρδίτσας» με
πίστωση 12.000,00 € είναι εγγεγραμμένη ίδια πίστωση και στα ΠΟΕ 8122 από πόρους του
Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-2013. Κατόπιν τούτο το ποσό τον 12.000,00 € του Κ.Α: 307326.0007 μεταφέρεται στο αποθεματικό.
19. Στον Κ.Α.: 30-7323.0016 με τίτλο «Συντήρηση αμμοχαλικοστρωμένων οδών πόλης
Καρδίτσας» με πίστωση 12.250,00 € από ΣΑΤΑ 2011 είναι εγγεγραμμένη ίδια πίστωση
και στα ΠΟΕ 8122. Κατόπιν τούτο παραμένει αδιάθετη η πίστωση και διαγράφουμε το έργο.
20. Στον Κ.Α.: 30-7322.0004 με τίτλο «Περίφραξη γηπέδων Τ∆ ∆ήμου Μητρόπολης» με
πίστωση 6.000,00 € από ΣΑΤΑ 2011 λόγω πληρωμής του στο προηγούμενο έτος
παραμένει αδιάθετη η πίστωση και διαγράφουμε το έργο.
21. Στον Κ.Α.: 30-7322.0013 με τίτλο «∆ιαμόρφωση και εξοπλισμός υπαίθριου
κοινόχρηστου πολυχώρου στις εργατικές κατοικίες περιοχής Καμινάδων» με πίστωση
16.001,77 € από ΣΑΤΑ 2011 λόγω πληρωμής του στο προηγούμενο έτος παραμένει
αδιάθετη η πίστωση και διαγράφουμε το έργο.
Από τους Κ.Α.: 30-7323.0016, Κ.Α.: 30-7322.0004, Κ.Α.: 30-7322.0013 (Αριθμ. Από
19-21) προκύπτει σύνολο πιστώσεων από ΣΑΤΑ 2011 που είναι 34.251,77 € το οποίο θα
κατανεμηθεί όπως παρακάτω:
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‐ Στον Κ.Α.: 30-7323.0003 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου
Ξυνονερίου» τον αυξάνουμε κατά 1.271,55 € από ΣΑΤΑ 2011 προερχόμενο από το ΚΑ
30-7323.0016.Έτσι ο Κ.Α.: 30-7323.0003 διαμορφώνεται σε 1.798,88 € (427,33 + 1.2
71,55= 1.698,88 € ΣΑΤΑ 2011)
Στον Κ.Α.: 30-7321.0002 με τίτλο «Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Καλλιφωνίου»
τον αυξάνουμε κατά 27,24 € από ΣΑΤΑ 2011 προερχόμενα από το ΚΑ 30-7323.0016 .
Έτσι ο ΚΑ 30-7321.0002
διαμορφώνεται σε 21.195,47 € (21.168,23 € Χ.Υ από
5122.0001+ 27,24 € ΣΑΤΑ 2011= 21.195,47 €) .
∆ημιουργούμε νέο Κ.Α.: 30-7312.0021 με τίτλο «Κατασκευή τεχνικών αποχέτευσης
Τ∆ Μυρίνης» με το ποσό των 5.600,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011 προερχόμενο από το ΚΑ
30-7323.0016..
‐

∆ιαγράφει τον Κ.Α.: 1314.0021 εσόδων με τίτλο «Έσοδο από
πρόγραμμα
"ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: Βιολογικός καθαρισμός Σαρανταπόρου
Νεράιδας» ποσό 26.732,51 € & τον αντίστοιχο κωδικό εξόδου Κ.Α.: 30-7312.0008
με το αντίστοιχο ποσό. ∆ημιουργούμε επίσης στον παραπάνω κωδικό Κ.Α.: 307312.0008 νέα πίστωση μεταφέροντας 5.251,21 € από τον Κ.Α.:30-7323.0016,
6.000,00 € από τον Κ.Α.: 30-7322.0004 & ποσό 15.481,30 € από τον Κ.Α.: 307322.0013. Οι μεταφορές αυτές γίνονται μέσω αποθεματικού (Κ.Α.: 30-7312.0008 :
5.251,21 € + 6.000,00 € + 15.481,30 € = 26.732,51 ΣΑΤΑ 2011). Το υπόλοιπο
ποσό των 620,47 € από τον Κ.Α.: 30-7322.00013 μεταφέρεται στο αποθεματικό
(Κ.Α.:9111.0000)

22. Στον Κ.Α.: 30-7336.0018 με τίτλο «Πλακόστρωση αύλειου χώρου ∆ημοτικού Σχολείου
ΤΚ Πορτίτσας» αλλάζουμε την πίστωση από ΣΑΤΑ 2012 σε ΣΑΤΑ 2011-Ο.Σ.Κ.» με το
υπόλοιπο του ΚΑ να παραμένει 6.500, 00 €.
23. Στον Κ.Α.: 30-7322.0008 με τίτλο «∆ιαμόρφωση αύλειου χώρου ∆ημοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου Αμπελικού», ποσό 1.662,30€ αλλάζουμε την πίστωση από ΣΑΤΑ 2011
που ήταν το συνολικό ποσό ως εξής : ποσό 1.234,53 € από πίστωση Επισκευή συντήρηση
σχολικών κτιρίων - διαμόρφωση αυλών και το ποσό 427,77 € από πίστωση ΣΑΤΑ 2011.
24. Στον Κ.Α.:30-7322.007 με τίτλο «∆ιαμόρφωση αύλειου χώρου ∆ημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου Αμπελικού-Β φάση», ποσό 4.551,20 € αλλάζουμε την πίστωση από ΣΑΤΑ
2011 που ήταν το συνολικό ποσό ως εξής: ποσό 2.230,85 € από πίστωση Επισκευή
συντήρηση σχολικών κτιρίων - διαμόρφωση αυλών και το ποσό 2.320,35 € από πίστωση
ΣΑΤΑ 2011
25. Από τον Κ.Α.: 30-7413.0008 με τίτλο «Εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή
δυο μεταλλικών κατασκευών» με πίστωση 1.800,00 € λόγω πληρωμής στο προηγούμενο
έτος, μεταφέρουμε το ποσό στο αποθεματικό (Κ.Α.: 9111.0000).
26. Από τον ΚΑ 30-7312.0011 με τίτλο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης περιοχής
Πέρα Μαχαλά Αμάραντου» με πίστωση 16.000,00 € λόγω πληρωμής στο προηγούμενο έτος
ποσού 8.000,00 €, μεταφέρουμε το υπόλοιπο ποσό τον 8.000,00 € στο αποθεματικό (Κ.Α.:
9111.0000).
27. Εγγράφει νέο ΚΑ: 30-7413.0022 και τίτλο «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη
του ∆ήμου Καρδίτσας για την προετοιμασία υποβολής φακέλου ένταξης στο πλαίσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α : Β49ΜΩΕΗ-Ο6Φ

πρόσκλησης του ΚΑΠΕ-Πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια» μεταφέροντας το ποσό των
4.920,00 € από το αποθεματικό (Κ.Α.: 9111.0000).
28. Κατάργηση του Κ.Α.:1694 Εσόδου με τίτλο: «Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να
ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις με το ποσό των 15.000,000 και εγγραφή νέου
Κ.Α.:1699.0000 με το ίδιο ποσό και τίτλο.
29. Εγγράφει
νέο Κ.Α.: 30-6041.0001 με τίτλο « Ημερομίσθια εργατοτεχνικού
προσωπικού» μεταφέροντας ποσό 30.000,00 € από το αποθεματικό(Κ.Α.: 9111.0000) ,
επίσης τον Κ.Α.:30-6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ημερομισθίων
εργατοτεχνικού προσωπικού» με το ποσό των 10.000,00 € από το αποθεματικό(Κ.Α.:
9111.0000).
Το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των: 1.267.772,26 €
(1.332.803,66‐ 65.031,40= 1.267.772,26)

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 158/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

