
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆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 28η του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 
2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισμένο μέρος  του ∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 13/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 25-01-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13/2013 
  

 

  
Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 

2/ 25-01-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονομικής Επιτροπής ∆ήμου Καρδίτσας 
 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
                         

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ        
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

 Σύνταξη του προϋπολογισμού ∆ήμου Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2013 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος  Παρασκευή  και 

ώρα 12:00, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 1704/21-01-2013 

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 τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου Καρδίτσας.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό μέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος   

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

5) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος    

6) Ντούρλιας ∆ημήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Τσίπρας Εμμανουήλ, Τακτικό Μέλος   

8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

    
 

            Η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου 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 ∆ημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας ∆ιάταξης. 



 

 

 

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση επί της σύνταξης του προϋπολογισμού ∆ήμου 
Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη:   
 
1. Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, Αντιδημάρχου Στ. 
Παπαγεωργίου. 
2. Τις αποφάσεις υπ'αριθμ.: 4/2013 της ∆ημοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης και 3/2013 
της Εκτελεστικής Επιτροπής 
3. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού  του ∆ήμου Καρδίτσας για το οικ. έτος 2013. 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 266 και 72 Ν. 3852/2010 
5. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών υπ'αριθ. πρωτ. Οικ. 47490/18-12-2012 
“Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ∆ήμων, οικονομικού έτους 
2013 – τροποποίηση της υπ'αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253Β') απόφασης “Καθορισμός 
του τύπου του προϋπολογισμού των ∆ήμων και Κοινοτήτων”  
6. Την τοποθέτηση του κ. Ντούρλια, ο οποίος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, δεδομένου 
ότι θα ακολουθήσει συζήτηση επί του προϋπολογισμού στο ∆ημοτικό Συμβούλιο και για το 
λόγο αυτό στην ψηφοφορία θα δηλώσει “παρών” 
7. Την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα,  ο οποίος ζήτησε να γραφεί στον προϋπολογισμό ότι  
ποσό των 217.000 €, το οποίο είχε δοθεί το 2006 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
των σχολείων, αλλά είχε διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του ∆ήμου Καρδίτσας, 
θα αποδοθεί στα σχολεία κατά το οικονομικό έτος 2013. 
8. Την τοποθέτηση του κ. Τσαντήλα, ο οποίος έθεσε θέμα εξισορρόπησης των δημοτικών 
τελών στο ∆ήμο Καρδίτσας 
9. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του προτεινομένου σχεδίου 
προϋπολογισμού ψήφισαν οι κ.κ Παπαγεωργίου, Γούλας, Καραγιάννης, Κωτούλας και 
Μουζιούρας, ο κ. Τσίπρας καταψήφισε, ο κ. Ντούρλιας  δήλωσε “παρών”, ενώ ο κ. 
Τσαντήλας απείχε της ψηφοφορίας. 
10. Τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρου 96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 
105 Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες, αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί 
ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση 
όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι 
 
                                            Αποφάσισε  κατά πλειοψηφία  

 
1. Τη σύνταξη σχεδίου του προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας για το οικονομικό έτος 
2013 σύμφωνα με το κείμενο που ακολουθεί και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης.  
 
2. Την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού προς έγκριση στο ∆ημοτικό Συμβούλιο 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  
 

 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. ∆ημ. Ντούρλιας, Εμμ. Τσίπρας και Β. Τσαντήλας. 

 



 

 

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό  
13/2013 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

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

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 


