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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 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 22η του µήνα Αυγούστου  του έτους 2011 
και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Ζάρρα Σταυρούλα (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. 336/2011 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 19/8/2011. 

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 336 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

16/19-08-2011 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 

Έγκριση της 6ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. 
Έτους 2011 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µηνός Αυγούστου  του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή 

και ώρα 13.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 11640/19-08-2011 

έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου 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 έκτακτη  συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αρβανιτάκου Σοφία  18) Βερίλλης ∆οµήνικος 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  19) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Αναστασίου Απόστολος  

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20)  Καρκαλέτση Θεοδώρα 3) Χλαπάνας Ηλίας  

4) Ζορµπάς Ιωάννης  21) Ντελής Ιωάννης 4) Σουφλάκος Βασίλειος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Τσίπρας Εµµανουήλ 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  23) Τέγος Χρήστος  

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  24) Γιοβάνης Γεώργιος  

8) Κωτούλας Φίλιππος  25)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Μαρκινός Αθανάσιος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος   

10) Μουζιούρας Νικόλαος  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος  28) Χάρµπας Θωµάς  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

14) Παπαγεωργίου Σταύρος    

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

16) Σούφλα Ουρανία    

17) Τσούκης Λάµπρος    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, 

παρόντες ήταν οι 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. 

Κωνσταντίνου Παπαλού. 

 

                                            -------------------------------------------- 
   Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την έγκριση  
της συζήτησης του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και αφού έλαβε υπόψη: 
 
Την διευκρίνιση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα 
διότι σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 270/09-08-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και τις υπ’ αριθ. 38 και 39 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών µέχρι 31-08-2011 θα πρέπει να έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισµός για 
τη µεταφορά των µαθητών από το ∆ήµο Καρδίτσας και να έχει εκδοθεί η σχετική 
διαπιστωτική πράξη της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ότι ο σχετικός διαγωνισµός 
προκηρύχθηκε, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί.  
Η έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης αποτελεί προϋπόθεση για να  δοθεί   η 
δυνατότητα παράτασης των υφιστάµενων συµβάσεων µεταφοράς µαθητών από 01-09-2011 
έως τις 31-12-2011 από τις Περιφέρειες για τα δροµολόγια χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµων 
στους οποίους οι διαγωνισµοί δεν έχουν ολοκληρωθεί. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαγωνισµοί 
των δήµων οι συµβάσεις των περιφερειών που παρατάθηκαν θα διακοπούν, εφόσον δεν έχει 
συµπληρωθεί ο χρόνος παράτασης,και θα λυθούν αυτοδικαίως και αζηµίως. 
 
Τις τοποθετήσεις , απόψεις, αντιρρήσεις  των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 
Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της συζήτησης και λήψης απόφασης 
σχετικά µε την έγκριση της 6ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. Έτους 
2011 , ψήφισαν όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την έγκριση της 6ης αναµόρφωσης του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. Έτους 2011. 
 
 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την έγκριση 
της 6ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. Έτους 2011 και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 
 

• Την υπ'αριθ. 183/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε τον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. έτους 2011, ο οποίος  εγκρίθηκε µε την υπ'αριθ. πρωτ. 
963/49236/19-5-2011 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας. 
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• Την εισήγηση του αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου η οποία έχει ως 
ακολούθως:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 94 «πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων» του ν. 3852/2010 περ 4 αριθ. 
18 στους δήµους  προστίθεται  η αρµοδιότητα της  µεταφοράς µαθητών από τον τόπο 
διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών σχολείων 
ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών 
λυκείων. Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 95 του 
Ν.3852/2010, έτσι όπως προστέθηκε µε την παρ.10 του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 
138/09.08.2010 τεύχος Α): «Κατ' εξαίρεση ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους 
της αρµοδιότητας της παρ. 4 υπ' αριθµ. 18 του προηγούµενου άρθρου, η οποία 
περιλαµβάνει και τα µουσικά και καλλιτεχνικά γυµνάσια και λύκεια, ορίζεται η 1η Ιουλίου 
2011.» 
Μετά από αυτά  ο δήµαρχος µε την υπ’ αριθ. 412/2011 διαπιστωτική του πράξη πιστοποίησε 
την  αντικειµενική αδυναµία για τη µεταφορά µαθητών µε ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα του 
δήµου µας.  
Οφείλουµε λοιπόν να προχωρήσουµε σε ανοικτό διεθνή δηµόσιο µειοδοτικό  διαγωνισµό για 
την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης για το 
σχολικό έτος 2011-2012». 
Από την άσκηση αυτής της αρµοδιότητας προκύπτει δαπάνη για το δήµο µας. Στον εν ισχύει 
προϋπολογισµό του ∆ήµου  οικ. Έτους 2011 δεν περιλαµβάνεται πίστωση για την κάλυψη 
της δαπάνης αυτής [Σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 
τεύχος Β’) στους προϋπολογισµούς εγγράφονται µόνο νοµοθετηµένα έσοδα]. Οφείλουµε να 
προχωρήσουµε σε αναµόρφωση του προϋπολογισµού. Με την παρ.10 του άρθρου 58 του 
Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/14.05.2011 τεύχος Α'), ορίζεται ότι πριν την 1/7/2011 οι δήµοι 
δύνανται να εγγράφουν στον προϋπολογισµό τους πιστώσεις και να συνάπτουν δηµόσιες 
συµβάσεις, που αφορούν την άσκηση της αρµοδιότητας της παραγράφου 4 υπ' αριθµ. 18 
του άρθρου 94 του ν.3852/2010 για το σχολικό έτος 2011-2012. 
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) «Οδηγίες για 
την κατάρτιση προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2011», τα µισθώµατα 
µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά των µαθητών από 1/7/2011 µπορούν να 
παρακολουθούνται είτε στον ΚΑ 15, είτε σε ανεπτυγµένη µορφή του ΚΑ 70 «Λοιπές 
Υπηρεσίες». Επίσης σύµφωνα µε την ανωτέρω ΚΥΑ στον ΚΑ 6413 θα εγγραφούν και οι 
πιστώσεις για την µεταφορά παιδιών από τους παιδικούς σταθµούς, η µεταφορά µελών των 
ΚΑΠΗ και η µεταφορά µαθητών σε σχολεία. Η χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την εγκύκλιο 38 
του ΥΠΕΣ θα προέλθει από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (ΚΑΠ) 
 
Από την Τεχνική µας Υπηρεσία  για τη µεταφορά των µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας 
εκπαίδευσης συντάχθηκε «Προϋπολογισµός – Πίνακες δροµολογίων» (επισυνάπτονται), απ’ 
όπου προκύπτει ότι το ηµερήσιο κόστος  ανέρχεται στις 5.207,13 €.  
Εάν ο διαγωνισµός προκηρυχθεί το αργότερο έως την 31/08/2011 τότε αυτό σηµαίνει ότι θα 
ολοκληρωθεί το πιθανότερο πριν την 31/12/2011 και συνεπώς πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη 
πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2011. ∆ηλαδή πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη 
πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2011, ίση τουλάχιστο µε το χρονικό διάστηµα που 
υπολείπεται από την ολοκλήρωση του διαγωνισµού έως την 31η/12/2011. Συνεπώς επειδή 
πρόκειται για διεθνή διαγωνισµό ( η δαπάνη υπολογίζεται σε 5.207,13 € Χ 170 ηµέρες 
=885.212,10 € χωρίς το ΦΠΑ σχετική οδηγία 2004/18/ΕΚ)   η τεχνική  υπηρεσία υπολόγισε 
διάστηµα τριών µηνών για την ολοκλήρωση του διαγωνισµού δηλαδή έως 30-11-2011.  
Άρα για το έτος 2011 πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη πίστωση στον προϋπολογισµό µόνο για 
το µήνα ∆εκέµβριο ήτοι 17 ηµέρες. Η πίστωση αυτή ανέρχεται σε  5.207,13 € Χ 17 ηµέρες 
=88.521,21 € χωρίς το ΦΠΑ ή 100.028,97 € µε ΦΠΑ (88.521,21€ + 11507,76 € ΦΠΑ13%).  
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Στο διαγωνισµό προβλέπεται δικαίωµα προαίρεσης έως και το 20% του προϋπολογισµού 
(εγκύκλιος 38 του ΥΠΕΣ) , οπότε η δαπάνη ανέρχεται σε 100.028,97 € +20.005,79 
=120.034,76 €. 
Εισηγούµαι προς το δηµοτικό συµβούλιο την εγγραφή στον Κ.Α.: 15:6162.0000 µε τίτλο 
«λοιπά έξοδα τρίτων» ποσού 120.034,76 €.  
 

• Τις υπ’ αριθ. 38 και 39 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

• Την ΚΥΑ  35415/28-07-2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τεύχος Β’) για τη µεταφορά µαθητών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τους ∆ήµους. 
 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ. 270/09-08-2011 έγγραφο της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
 

• Την τοποθέτηση  του κ. Τέγου Χρήστου ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του µε το 
συζητούµενο θέµα. 
 

• Τις τοποθετήσεις, απόψεις  των ∆ηµοτικών   Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης 

 
 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία  
 

Εγκρίνει την 6η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 
2011, η οποία έχει ως εξής: 
 

Από το αποθεµατικό µεταφέρει  ποσό 120.034,76 € στον Κ.Α. 15-6162.0001 όπου  εγγράφει 
νέα πίστωση εξόδων µε τίτλο «µεταφορά µαθητών ». 
 
∆εσµεύεται ότι στον προϋπολογισµό έτους 2012 θα εγγραφεί το υπόλοιπο της πίστωσης που 
απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μεταφορά µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας 
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012». 
 
Μειοψήφισαν οι ∆.Σ. κ.κ. Τέγος Χρήστος, Γιοβάνης Γεώργιος και Μακροστέργιος Αθανάσιος 
µε το αιτιολογικό ότι δε συµφωνούν γενικότερα µε τη συγκεκριµένη πολιτική η οποία 
προσπαθεί να επιβάλει µεταρρυθµίσεις χωρίς να τις συνοδεύει από τους αντίστοιχους 
πόρους. 

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

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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