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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 6η του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη (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. 265/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 2/7/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
265/2012
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
11/2-7-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αριθ. πρωτ. 17085/06-07-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου οικ. έτους 2012.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και ώρα 6:30
μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 16326/28-6-2012 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) Αγραφιώτου Ελένη

18) Βερίλλης ∆ομήνικος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

19) Καρκαλέτση Θεοδώρα

2) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

3) Γούλας Σωτήριος

20) Ντελής Ιωάννης

3) Μουζιούρας Νικόλαος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21) Ντούρλιας ∆ημήτριος

4) Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22) Σουφλάκος Βασίλειος

5) Αρχοντής ∆ημήτριος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23) Τέγος Χρήστος

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Γιοβάνης Γεώργιος

8) Κωτούλας Φίλιππος

25)Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Μαρκινός Αθανάσιος

26)Τσίπρας Εμμανουήλ

10) Μπατζιάκας Βασίλειος

27)Τσαντήλας Βασίλειος

11) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Χάρμπας Θωμάς

12) Νασιάκου Αλεξάνδρα
13) Παπαγεωργίου Σταύρος
14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
15) Σούφλα Ουρανία
16) Τσιούκης Λάμπρος
17) Χλαπάνας Ηλίας
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 28), 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
5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2012 και

αφού έλαβε υπόψη:


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 οικ. έτους 2012.

 Την από 28-06-2012 εισήγηση της ∆/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως
ακολούθως:
1. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:25-6262.0014 με τίτλο: «Συντήρηση
τερματικών φρεατίων Αγ. Γεωργίου, ∆.Ε. Μητρόπολης» και ποσού 6.000,00 €
μεταφέροντας το ποσό αυτό από τον Κ.Α.:25-7333.0003 μέσω αποθεματικού.
2. Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.:25-6721.0000 με τίτλο «Εισφορά υπέρ
Συνδέσμου ΄Υδρευσης Καρδίτσας Σοφάδων και Πέριξ Κοινοτήτων» με το ποσό των
36.000,00 € .(34.200,00 υπάρχουσα πίστωση + 36.000,00 = 70.200,00 €),
(Μέρος οφειλής του ∆.Καρδίτσας για το έτος 2012 ) μεταφέροντας το ποσό αυτό
μέσω αποθεματικού από τους παρακάτω κωδικούς:
- 4.000,00 € από τον Κ.Α.:25-7333.0003 με τίτλο: «Συντήρηση δασικών δρόμων
∆Ε Καλλιφωνίου» (Κατάργηση κωδικού).
-15.000,00 € από τον Κ.Α.:25-7333.0004 με τίτλο: «Συντήρηση δασικών
δρόμων ∆Ε Ιτάμου» (Κατάργηση κωδικού).
-10.000,00 € από τον Κ.Α.:25-6277.0002 με τίτλο: «Συμμετοχή στα έξοδα
διοίκησης στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων».
-7.000,00 € από τον Κ.Α:25-6211.0001 με τίτλο: «Αντίτιμο ρεύματος
αντλιοστασίων ύδρευσης»
Τα παραπάνω έργα που καταργήθηκαν, θα πραγματοποιηθούν από Κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας 2012.
3. Αποδοχή ποσού 46.500,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
2012 (ΣΑΕ 055, ενάριθμος 2003ΣΕ05500005) και εγγραφή νέας πίστωσης εσόδων
στον Κ.Α.:1213.0001 με τίτλο «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2012 (ΣΑΕ
055)» με το ποσό των 46.500,00 € και κατανομή του μέσω αποθεματικού στα
παρακάτω έργα και προμήθειες:
-δημιουργία στον Κ.Α.:30-7323.0042 Εξόδου με τίτλο: «Συντήρηση δασικών
δρόμων ∆.Ε. Καλλιφωνίου και ποσού 10.000,00 €.
-δημιουργία στον Κ.Α.:30-7323.0043 Εξόδου με τίτλο: «Συντήρηση δασικών
δρόμων ∆.Ε. Ιτάμου και ποσού 10.000,00 €.
-δημιουργία στον Κ.Α.:30-7323.0044 Εξόδου με τίτλο: «Συντήρηση δασικών
δρόμων ∆.Ε. Μητρόπολης και ποσού 6.900,00 €.
-ενίσχυση του Κ.Α.:20-6672.0001 Εξόδου με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών
Μηχανημάτων» και ποσού 19.600,00 € (25.000,00 Ανταποδοτικά-Τακτικά +
19.600,00 € Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας 2012 (ΣΑΕ 055)= 44.600,00 €).
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4. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:30-7413.0023 με τίτλο: «Μελέτη
Πίνακα υλοτομίας δάσους Καταφυγίου» και ποσού 2.000,00 €, μεταφέροντας το
ποσό αυτό από το αποθεματικό (9111.0000).
5. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:30-7413.0024 με τίτλο: «Μελέτη
Πίνακα υλοτομίας δάσους Καλλιθήρου» και ποσού 2.000,00 €, μεταφέροντας το
ποσό αυτό από το αποθεματικό (9111.0000).
6. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:10-7135.0002 με τίτλο: «Προμήθεια
δορυφορικών ψηφιακών δεκτών και περιφερειακών ∆.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου»
και ποσού 15.000,00 €, μεταφέροντας το ποσό αυτό από το αποθεματικό
(9111.0000).
7. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-6051.0001 με αιτιολογία :
«Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ∆ΚΥ» μονίμων υπαλλήλων των ∆ιοικητικοΟικονομικών υπηρεσιών με το ποσό των 16.000,00 € (135.000,00 +
16.000,00=151.000,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:106011.0001 μέσω αποθεματικού.
8. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-6051.0002 με αιτιολογία :
«Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ» μονίμων υπαλλήλων των ∆ιοικητικοΟικονομικών
υπηρεσιών
με
το
ποσό
των
5.000,00
€
(8.000,00+
5.000,00=13.000,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:106011.0001 μέσω αποθεματικού.
9. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-6051.0004 με αιτιολογία :
«Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε» μονίμων υπαλλήλων των ∆ιοικητικοΟικονομικών υπηρεσιών με το ποσό των 1.500,00 € (4.000,00+ 1.500,00=
5.500,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:10-6012.0003 μέσω
αποθεματικού.
10.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:20-6051.0004 με αιτιολογία :
«Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ» μονίμων υπαλλήλων της Υπηρεσίας
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού με το ποσό των 2.500,00 € (13.000,00+
2.500,00=15.500,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:206051.0002 μέσω αποθεματικού.
11.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:70.01-6011.0001 με αιτιολογία :
«Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων » της υπηρεσίας Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης με το ποσό των 5.500,00 € (65.000,00+ 5.500,00= 70.500,00 €)
μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:30-6051.0001 μέσω
αποθεματικού.
12.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:70.04-6051.0001 με αιτιολογία :
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΥ∆ΚΥ »
του ΚΑΠΗ με το ποσό των 1.800,00 € (12.000,00+ 1.800,00= 13.800,00 €)
μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:30-6051.0001 μέσω
αποθεματικού.
13.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:70.04-6051.0002 με αιτιολογία :
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου υπέρ ΙΚΑ» του
ΚΑΠΗ με το ποσό των 5.200,00 € (11.000,00+ 5.200,00= 16.200,00 €)
μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:30-6051.0001 μέσω
αποθεματικού.
14.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:70.05-6011.0001 με αιτιολογία:
«Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» των Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών με το ποσό των 35.000,00 € (700.000,00+ 35.000,00= 735.000,00 €)
μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:40-6011.0001 μέσω
αποθεματικού.
15.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:40-6052.0001 με αιτιολογία:
«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ» της
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Υπηρεσίας Πολεοδομίας με το ποσό των 4.000,00 € (15.000,00+ 4.000,00=
19.000,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:30-6021.0001 μέσω
αποθεματικού.
16.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:40-6052.0002 με αιτιολογία:
«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε»
της Υπηρεσίας Πολεοδομίας με το ποσό των 6.500,00 € (15.000,00+ 6.500,00=
21.500,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:30-6021.0001 μέσω
αποθεματικού.
17.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-6021.0001 με αιτιολογία:
«Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» των ∆ιοικητικοΟικονομικών υπηρεσιών με το ποσό των 80.000,00 € (500.000,00+ 80.000,00=
580.000,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:30-6021.0001
μέσω αποθεματικού.
18.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:15-6052.0001 με αιτιολογία:
«Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ, καθαριστριών σχολείων» της Υπηρεσίας Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής με το ποσό των 52.000,00 € (200.000,00+
52.000,00= 252.000,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:356021.0001 μέσω αποθεματικού.
19.Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:70.05-6052.0001 με αιτιολογία:
«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ» των
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών με το ποσό των 4.000,00 € (10.000,00+
4.000,00= 14.000,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:356052.0001 μέσω αποθεματικού.
20.Εγγράφει νέα πίστωση εξόδων με Κ.Α.:8261.0004 με τίτλο «Επιστροφή ποσού στο
Τ.Π.& ∆. ως αχρεωστήτως εισπραχθέν» με ποσό 154.452,69 € (7 μήνες Χ
22.064,67), μεταφέροντας από το αποθεματικό ισόποση πίστωση. (9111.0000)
21.Μεταφέρει από τον Κ.Α.8111.0000 ποσό 202.308,64 € στο αποθεματικό (Αφορά
εγγραφές δαπανών προηγουμένων ετών , οι οποίες δεν υφίστανται διότι
πληρώθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις).
22.Μεταφέρει από τον Κ.Α.8113.0000 ποσό 31.657,10 € στο αποθεματικό (Αφορά
εγγραφές δαπανών προηγουμένων ετών , οι οποίες δεν υφίστανται διότι
πληρώθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις).
23.Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.10-6255.0001 με τίτλο «Λοιπά
Ασφάλιστρα» με το ποσό των 7.000,00 €, από το αποθεματικό (9111.0000).
24.Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α. 0114.0005 και τίτλο «Μίσθωμα κυλικείου
πλατείας Πλαστήρα» και ποσό 1.050,00 € το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό.
25.Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.0714.0002 με τίτλο « Έσοδα από υλοτόμηση
δασών του ∆ήμου» με το ποσό των 1.663,16 €, το οποίο μεταφέρει στο
αποθεματικό.
26.Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α. 1519.0006 με τίτλο «Πρόστιμα από Τέλος
∆ιαμονής Παρεπιδημούντων» με ποσό 10.000,00 €, το οποίο μεταφέρει στο
αποθεματικό.
27.Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.:2111.0001 με τίτλο «Τακτικά έσοδα από
τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού» με το ποσό των 130.000,00€,το οποίο δια
του αποθεματικού μεταφέρει στους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς εξόδων:
-Στον Κ.Α.20-6662.0003 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» ποσό
20.380,61€.
-Στον Κ.Α.:20-6412.0001 με τίτλο: «Έξοδα διαχείρησης απορριμμάτων ΣΜΑΧΥΤΑ». Ποσό 109.619,39 €.
28.Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.2119.0013 και τίτλο «Εκμίσθωση χώρων
λαϊκής αγοράς» με το ποσό των 33.465,00 €, το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β416ΩΕΗ-ΕΘΩ

29.Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.2119.0015 και τίτλο «Μισθώματα από
Αστικά Ακίνητα (Αρθρο 253 ∆ΚΚ), με το ποσό των 1.211,67 €,το οποίο μεταφέρει
στο αποθεματικό.
30.Εγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.2119.0019 με τίτλο «Μισθώματα
καλλιεργήσιμης γης (αγροτεμάχια), με το ποσό των 1.800,00 €, το οποίο μεταφέρει
στο αποθεματικό.
31.Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.2119.0020 με τίτλο «Παράβολο για την
έκδοση άδειας μουσικών οργάνων» με το ποσό των 150,00 €, το οποίο μεταφέρει
στο αποθεματικό.
32.Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.4131.0023 με τίτλο «Εισφορές Υπέρ
Ταμείου Βαρέων» με το ποσό των 5.000,00 €, το οποίο δια του αποθεματικού
μεταφέρει στον Κ.Α.8231.0025 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου
Βαρέων» .
33.Εγγράφει νέα
πίστωση εσόδων με ΚΑ.4131.0039 με τίτλο «Αναδρομικά ειδικής
εισφοράς ΤΠ∆Υ» με το ποσό των 71,05 €, το οποίο δια του αποθεματικού μεταφέρει
στο σκέλος των εξόδων όπου εγγράφει
νέα ισόποση πίστωση εξόδων με
Κ.Α.8231.0041 με τίτλο «Αναδρομικά ειδικής εισφοράς ΤΠ∆Υ»
34.Εγγράφει νέα πίστωση εξόδων με κωδικό Κ.Α.:15-6471.0002
με τίτλο:
«Πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με Μουσικά Σύνολα» με το ποσό των
15.000,00€ μεταφέροντας ισόποση πίστωση από το αποθεματικό (9111.0000).
Το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των: 1.355.004,67 €
 Το άρθρο 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήμων & Κοινοτήτων».
 Το άρθρο 266 του Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 Τις τοποθετήσεις απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
 Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της έγκρισης της 5ης αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού του ∆ήμου οικ. έτους 2012 ψήφισαν όλοι οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι
εκτός του κ. Τσαντήλα Βασίλειου που καταψήφισε το μέρος που αφορά στην κατανομή
της πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2012.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Α.

Εγκρίνει την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικονομικού
έτους 2012, η οποία έχει ως εξής:

1. Εγγραφή νέας πίστωσης Εξόδου στον Κ.Α.:25-6262.0014 με τίτλο: «Συντήρηση
τερματικών φρεατίων Αγ. Γεωργίου, ∆.Ε. Μητρόπολης» και ποσού 6.000,00 €
μεταφέροντας το ποσό αυτό από τον Κ.Α.:25-7333.0003 μέσω αποθεματικού.
2. Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.25-6721.0000 με τίτλο «Εισφορά υπέρ
Συνδέσμου ΄Υδρευσης Καρδίτσας Σοφάδων και Πέριξ Κοινοτήτων» με το ποσό των
36.000,00 € .(34.200,00 υπάρχουσα πίστωση + 36.000,00 = 70.200,00 €), (Μέρος
οφειλής του ∆.Καρδίτσας για το έτος 2012 ) μεταφέροντας το ποσό αυτό μέσω
αποθεματικού από τους παρακάτω κωδικούς:
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4.000,00 € από τον Κ.Α.:25-7333.0003 με τίτλο: «Συντήρηση δασικών δρόμων ∆Ε
Καλλιφωνίου» (Κατάργηση κωδικού).
-15.000,00 € από τον Κ.Α.:25-7333.0004 με τίτλο: «Συντήρηση δασικών δρόμων ∆Ε
Ιτάμου» (Κατάργηση κωδικού).
-10.000,00 € από τον Κ.Α.:25-6277.0002 με τίτλο: «Συμμετοχή στα έξοδα διοίκησης
στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας Σοφάδων και πέριξ
Κοινοτήτων».
-7.000,00 € από τον Κ.Α:25-6211.0001 με τίτλο: «Αντίτιμο ρεύματος αντλιοστασίων
ύδρευσης»
Τα παραπάνω έργα που καταργήθηκαν, θα πραγματοποιηθούν από Κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας 2012.
3. Αποδοχή ποσού 46.500,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2012
(ΣΑΕ 055, ενάριθμος 2003ΣΕ05500005) και εγγραφή νέας πίστωσης εσόδων στον
Κ.Α.:1213.0001 με τίτλο «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2012 (ΣΑΕ 055)» με το
ποσό των 46.500,00 € και κατανομή του μέσω αποθεματικού στα παρακάτω έργα και
προμήθειες:
-δημιουργία στον Κ.Α.:30-7323.0042 Εξόδου με τίτλο: «Συντήρηση δασικών δρόμων
∆.Ε. Καλλιφωνίου και ποσού 10.000,00 €.
-δημιουργία στον Κ.Α.:30-7323.0043 Εξόδου με τίτλο: «Συντήρηση δασικών δρόμων
∆.Ε. Ιτάμου και ποσού 10.000,00 €.
-δημιουργία στον Κ.Α.:30-7323.0044 Εξόδου με τίτλο: «Συντήρηση δασικών δρόμων
∆.Ε. Μητρόπολης και ποσού 6.900,00 €.
-ενίσχυση του Κ.Α.:20-6672.0001 Εξόδου με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών
Μηχανημάτων» και ποσού 19.600,00 € (25.000,00 Ανταποδοτικά-Τακτικά + 19.600,00 €
Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας 2012 (ΣΑΕ 055)= 44.600,00 €).
4

Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:30-7413.0023 με τίτλο: «Μελέτη Πίνακα
υλοτομίας δάσους Καταφυγίου» και ποσού 2.000,00 €, μεταφέροντας το ποσό αυτό από
το αποθεματικό (9111.0000).

5

Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:30-7413.0024 με τίτλο: «Μελέτη Πίνακα
υλοτομίας δάσους Καλλιθήρου» και ποσού 2.000,00 €, μεταφέροντας το ποσό αυτό από
το αποθεματικό (9111.0000).

6

Εγγραφή
νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:10-7135.0002 με τίτλο: «Προμήθεια
δορυφορικών ψηφιακών δεκτών και περιφερειακών ∆.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου» και
ποσού 15.000,00 €, μεταφέροντας το ποσό αυτό από το αποθεματικό (9111.0000).

7

Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-6051.0001 με αιτιολογία : «Εργοδοτική
εισφορά υπέρ ΤΥ∆ΚΥ» μονίμων υπαλλήλων των ∆ιοικητικο- Οικονομικών υπηρεσιών με το
ποσό των 16.000,00 € (135.000,00 + 16.000,00=151.000,00 €) μεταφέροντας την
ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:10-6011.0001 μέσω αποθεματικού.

8

Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-6051.0002 με αιτιολογία : «Εργοδοτική
εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ» μονίμων υπαλλήλων των ∆ιοικητικο- Οικονομικών υπηρεσιών με το
ποσό των 5.000,00 € (8.000,00+ 5.000,00=13.000,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη
πίστωση από τον Κ.Α.:10-6011.0001 μέσω αποθεματικού.

9

Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-6051.0004 με αιτιολογία : «Εργοδοτική
εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε» μονίμων υπαλλήλων των ∆ιοικητικο- Οικονομικών υπηρεσιών με
το ποσό των 1.500,00 € (4.000,00+ 1.500,00= 5.500,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη
πίστωση από τον Κ.Α.:10-6012.0003 μέσω αποθεματικού.
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10

Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:20-6051.0004 με αιτιολογία : «Εργοδοτική
εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ» μονίμων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού με το ποσό των 2.500,00 € (13.000,00+ 2.500,00=15.500,00 €)
μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:20-6051.0002 μέσω αποθεματικού.

11

Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:70.01-6011.0001 με αιτιολογία : «Τακτικές
αποδοχές μονίμων υπαλλήλων » της υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με το
ποσό των 5.500,00 € (65.000,00+ 5.500,00= 70.500,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη
πίστωση από τον Κ.Α.:30-6051.0001 μέσω αποθεματικού.

12

Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:70.04-6051.0001 με αιτιολογία :
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου υπέρ ΤΥ∆ΚΥ » του
ΚΑΠΗ με το ποσό των 1.800,00 € (12.000,00+ 1.800,00= 13.800,00 €) μεταφέροντας
την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:30-6051.0001 μέσω αποθεματικού.

13

Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:70.04-6051.0002 με αιτιολογία :
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου υπέρ ΙΚΑ» του ΚΑΠΗ με
το ποσό των 5.200,00 € (11.000,00+ 5.200,00= 16.200,00 €) μεταφέροντας την
ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:30-6051.0001 μέσω αποθεματικού.

14

Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:70.05-6011.0001 με αιτιολογία: «Τακτικές
αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών με το ποσό
των 35.000,00 € (700.000,00+ 35.000,00= 735.000,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη
πίστωση από τον Κ.Α.:40-6011.0001 μέσω αποθεματικού.

15

Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:40-6052.0001 με αιτιολογία: «Εργοδοτικές
εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ» της Υπηρεσίας Πολεοδομίας
με το ποσό των 4.000,00 € (15.000,00+ 4.000,00= 19.000,00 €) μεταφέροντας την
ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:30-6021.0001 μέσω αποθεματικού.

16

Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:40-6052.0002 με αιτιολογία: «Εργοδοτικές
εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε» της Υπηρεσίας
Πολεοδομίας με το ποσό των 6.500,00 € (15.000,00+ 6.500,00= 21.500,00 €)
μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:30-6021.0001 μέσω αποθεματικού.

17

Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:10-6021.0001 με αιτιολογία: «Τακτικές
αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» των ∆ιοικητικο- Οικονομικών
υπηρεσιών με το ποσό των 80.000,00 € (500.000,00+ 80.000,00= 580.000,00 €)
μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:30-6021.0001 μέσω αποθεματικού.

18

Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:15-6052.0001 με αιτιολογία: «Εργοδοτική
εισφορά υπέρ ΙΚΑ, καθαριστριών σχολείων» της Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Κοινωνικής Πολιτικής με το ποσό των 52.000,00 € (200.000,00+ 52.000,00=
252.000,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:35-6021.0001 μέσω
αποθεματικού.

19

Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης του Κ.Α.:70.05-6052.0001 με αιτιολογία:
«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ» των Παιδικών
και Βρεφονηπιακών Σταθμών με το ποσό των 4.000,00 € (10.000,00+ 4.000,00=
14.000,00 €) μεταφέροντας την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α.:35-6052.0001 μέσω
αποθεματικού.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β416ΩΕΗ-ΕΘΩ

20

Εγγράφει νέα πίστωση εξόδων με Κ.Α.:8261.0004 με τίτλο «Επιστροφή ποσού στο Τ.Π.&
∆. ως αχρεωστήτως εισπραχθέν» με ποσό 154.452,69 € (7 μήνες Χ 22.064,67),
μεταφέροντας από το αποθεματικό ισόποση πίστωση. (9111.0000)

21

Μεταφέρει από τον Κ.Α.8111.0000 ποσό 202.308,64 € στο αποθεματικό (Αφορά
εγγραφές δαπανών προηγουμένων ετών , οι οποίες δεν υφίστανται διότι πληρώθηκαν σε
προηγούμενες χρήσεις).

22 Μεταφέρει
από τον Κ.Α.8113.0000 ποσό 31.657,10 €
στο αποθεματικό (Αφορά
εγγραφές δαπανών προηγουμένων ετών , οι οποίες δεν υφίστανται διότι πληρώθηκαν σε
προηγούμενες χρήσεις).
23 Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.10-6255.0001 με τίτλο «Λοιπά Ασφάλιστρα» με
το ποσό των 7.000,00 €, από το αποθεματικό (9111.0000).
24 Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α. 0114.0005 και τίτλο «Μίσθωμα κυλικείου πλατείας
Πλαστήρα» και ποσό 1.050,00 € το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό.
25 Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.0714.0002 με τίτλο « Έσοδα από υλοτόμηση δασών
του ∆ήμου» με το ποσό των 1.663,16 €, το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό.
26 Εγγράφει
νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α. 1519.0006 με τίτλο «Πρόστιμα από Τέλος
∆ιαμονής Παρεπιδημούντων» με ποσό 10.000,00 €, το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό.
27 Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.:2111.0001 με τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού» με το ποσό των 130.000,00€,το οποίο δια του
αποθεματικού μεταφέρει στους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς εξόδων:
-Στον Κ.Α.20-6662.0003 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» ποσό
20.380,61€.
-Στον Κ.Α.:20-6412.0001 με τίτλο: «Έξοδα διαχείρησης απορριμμάτων ΣΜΑ-ΧΥΤΑ». Ποσό
109.619,39 €.
28.Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.2119.0013 και τίτλο «Εκμίσθωση χώρων λαϊκής
αγοράς» με το ποσό των 33.465,00 €, το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό.
29. Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.2119.0015 και τίτλο «Μισθώματα από Αστικά
Ακίνητα (Αρθρο 253 ∆ΚΚ), με το ποσό των 1.211,67 €,το οποίο μεταφέρει στο
αποθεματικό.
30. Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.2119.0019 με τίτλο «Μισθώματα καλλιεργήσιμης
γης (αγροτεμάχια), με το ποσό των 1.800,00 €, το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό.
31.Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με Κ.Α.2119.0020 με τίτλο «Παράβολο για την έκδοση
άδειας μουσικών οργάνων» με το ποσό των 150,00 €, το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό.
32.Ενισχύει την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α.4131.0023 με τίτλο «Εισφορές Υπέρ Ταμείου
Βαρέων» με το ποσό των 5.000,00 €, το οποίο δια του αποθεματικού μεταφέρει στον
Κ.Α.8231.0025 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Βαρέων» .
33. Εγγράφει νέα πίστωση εσόδων με ΚΑ.4131.0039 με τίτλο «Αναδρομικά ειδικής εισφοράς
ΤΠ∆Υ» με το ποσό των 71,05 €, το οποίο δια του αποθεματικού μεταφέρει στο σκέλος των
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εξόδων όπου εγγράφει
νέα ισόποση πίστωση εξόδων με Κ.Α.8231.0041 με τίτλο
«Αναδρομικά ειδικής εισφοράς ΤΠ∆Υ»
34. Εγγράφει νέα πίστωση εξόδων με κωδικό Κ.Α.:15-6471.0002 με τίτλο: «Πραγματοποίηση
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με Μουσικά Σύνολα» με το ποσό των 15.000,00€
μεταφέροντας ισόποση πίστωση από το αποθεματικό (9111.0000).
Το αποθεματικό (9111.0000) διαμορφώνεται στο ποσό των: 1.355.004,67 €

Β. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του ∆ήμου οικ. έτους 2012 εγγράφοντας τα παρακάτω
έργα στους παρακάτω κωδικούς με τις ανάλογες πιστώσεις :
Α/Α
1.

Κ.Α.
25-6262.0014

2.
3.
4.
5.
6.

30-7323.0042
30-7323.0043
30-7323.0044
30-7413.0023
30-7413.0024

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ(€)
Συντήρηση τερματικών φρεατίων Αγ. Γεωργίου
6.000,00
, ∆.Ε. Μητρόπολης
Συντήρηση δασικών δρόμων ∆.Ε. Καλλιφωνίου
10.000,00
Συντήρηση δασικών δρόμων ∆.Ε. Ιτάμου
10.000,00
Συντήρηση δασικών δρόμων ∆.Ε. Μητρόπολης
6.900,00
Μελέτη Πίνακα υλοτομίας δάσους Καταφυγίου
2.000,00
Μελέτη Πίνακα υλοτομίας δάσους Καλλιθήρου
2.000,00

Μειοψήφισε ο ∆ημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Τσαντήλας.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 265/2012
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

