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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 11η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2013 
και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (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. 501/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 17/10/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 501 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
23/17-10-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            
Αριθ. Πρωτ. 30773/11-11-2013  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Μεταφορά του 12% της ΣΑΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 3801/2009  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.27495/11-10-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της 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  14) Παπαγεωργίου Σταύρος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  15) Σούφλα Ουρανία 2) Μαρκινός Αθανάσιος 

3) Γούλας Σωτήριος  16) Τσιούκης Λάµπρος 3) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  17) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Χλαπάνας Ηλίας 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  18) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Βερίλλης ∆οµήνικος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  19) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  20) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Ντελής Ιωάννης 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  21) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  22) Μακροστέργιος Αθανάσιος     Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

10) Μουζιούρας Νικόλαος  23) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος  24) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος  25) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα  26) Χάρµπας Θωµάς  

    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 26), 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.  
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                      ---------------------------    

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε µεταφορά του 12% της ΣΑΤΑ για την 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 
3801/2009 και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου, η οποία έχει ως 
εξής: 
 
“Κύριοι συνάδελφοι όπως γνωρίζετε όλοι σας ο ∆ήµος βρίσκεται σε δύσκολη οικονοµική 
κατάσταση µε αποτέλεσµα να µην µπορούν καταβληθούν  µισθοδοσίες. 
Το κόστος µισθοδοσίας των εργαζοµένων είναι πολύ µεγαλύτερο από τους πόρους που µας 
καταβάλλει η Πολιτεία µέσω των Κ.Α.Π. Η οικονοµική δε κρίση που επικρατεί -όπως όλοι σας 
γνωρίζετε- δυσκολεύει πάρα πολύ την είσπραξη των οφειλών από τους πολίτες προς το 
∆ήµο µας. Ως ∆ηµοτική Αρχή, πρώτη µας προτεραιότητα αποτελεί η καταβολή της 
µισθοδοσίας των εργαζοµένων, προκειµένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθµη 
λειτουργία του ∆ήµου µας. 
 
Κατόπιν τούτο προτείνω να αξιοποιήσουµε την δυνατότητα που παρέχει ο Ν. 3801/2009 
αρθρο 36 παρ.1 σύµφωνα µε την οποία είναι δυνατόν να µεταφερθεί ΣΑΤΑ σε ποσοστό 12% 
το τελευταίο τρίµηνο του έτους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών µε αιτιολογούµενη 
απόφαση µας. 
Στο προϋπολογισµό του 2013 εγγράψαµε ΣΑΤΑ συνολικού ποσού 1.493.320,00 € και 
σύµφωνα µε το Ν.3801/2009 το ποσοστό 12% δηλαδή 179.198,40  €, µπορούµε να το 
µετατρέψουµε σε λειτουργικές δαπάνες. 
Το ποσό αυτό µπορεί να αντληθεί από τα παρακάτω έργα: 

• Ανέγερση ανδριάντα Γ. Καραϊσκάκη (ΣΑΤΑ 2013) ποσό 39.188,00 €, διότι υπάρχει 
τετραµερής χρηµατοδότηση από τον ∆ήµο µας, τη Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων, την πρώην Ν.Α Καρδίτσας (νυν Π.Ε Καρδίτσας) και την πρώην 
ΤΕ∆Κ. Όσο αφορά το ποσοστό πληρωµής, έχει καταβληθεί το αναλογούν από τον 
∆ήµο Καρδίτσας και πρέπει να καταβληθεί το ποσοστό που αναλογεί στους 
υπόλοιπους φορείς. 

• Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών ∆ήµου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2013) ποσό 
50.000,00  €, διότι υπάρχει πρόταση στη ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την ένταξη µεγαλύτερου 
έργου. 

Από ήδη δηµοπρατηθέντα έργα λαµβάνονται τα προϊόντα των εκπτώσεων, επειδή δεν είναι 
δυνατή η διάθεσή τους µέχρι τέλους του έτους, όπως  παρακάτω: 

• Βελτίωση & συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας 
ποσό 63.166,69 € 

• Βελτίωση & συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στην πόλη της Καρδίτσας του ∆ήµου 
Καρδίτσας ποσό 26.843,71 € 

 
Εποµένως σύµφωνα µε τα παραπάνω το ποσοστό 12% που ισούται µε 179.198,40 € 
καλύπτεται από τα παραπάνω”. 
 
2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων  
 
3. Τις διατάξεις  του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 3801/2009, σύµφωνα µε τις οποίες ποσοστό µέχρι 
12% των εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισµό δηµόσιων επενδύσεων και 
προορίζονται για τη χρηµατοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων µπορεί να διατίθεται προς αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών που 
διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίµηνο του οικονοµικού έτους και δεν µπορούν να 
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καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Για το σκοπό αυτό απαιτείται 
αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 
 
4. Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου για έγκριση του θέµατος σύµφωνα µε την εισήγηση του κ. 
Αντιδηµάρχου.  
                                                   
5. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου 
ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, Αρβανιτάκου, Γούλας, Ζορµπάς, 
Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, 
Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου Σούφλα, Ντούρλιας, Σουφλάκος, Τσίπρας, 
Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Αρχοντής, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ Ευαγγελακόπουλος, 
Γεννάδιος, Τσαντήλας και Χάρµπας. Στην ψηφοφορία δεν έλαβαν µέρος οι κ.κ Τσιούκης και 
Φωτ. Παπαδηµητρίου, λόγω απουσίας τους από τη συνεδρίαση.                                                                                                      

 
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

 
1. Εγκρίνει τη µεταφορά του προβλεπόµενου ποσοστού 12% των πιστώσεων της ΣΑΤΑ το 
τελευταίο τρίµηνο τρέχοντος έτους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ∆ήµου 
Καρδίτσας και ειδικότερα για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 3801/2009. Το ποσοστό 12% της ΣΑΤΑ που θα 
µεταφερθεί ανέρχεται σε 179.198,40 €. Ειδικότερα: 
α. Αντλείται ποσό από τα παρακάτω έργα: 

• Ανέγερση ανδριάντα Γ. Καραϊσκάκη (ΣΑΤΑ 2013) ποσό 39.188,00 €, διότι υπάρχει 
τετραµερής χρηµατοδότηση από τον ∆ήµο µας, τη Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων, την πρώην Ν.Α Καρδίτσας (νυν Π.Ε Καρδίτσας) και την πρώην 
ΤΕ∆Κ. Όσο αφορά το ποσοστό πληρωµής, έχει καταβληθεί το αναλογούν από τον 
∆ήµο Καρδίτσας και πρέπει να καταβληθεί το ποσοστό που αναλογεί στους 
υπόλοιπους φορείς. 

• Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών ∆ήµου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2013) ποσό 
50.000,00 €, διότι υπάρχει πρόταση στη ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την ένταξη µεγαλύτερου 
έργου. 

β. Από ήδη δηµοπρατηθέντα έργα λαµβάνονται τα προϊόντα των εκπτώσεων, επειδή δεν 
είναι δυνατή η διάθεσή τους µέχρι τέλους του έτους, όπως  παρακάτω: 

• Βελτίωση & συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στη ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας 
ποσό 63.166,69 € 

• Βελτίωση & συντήρηση δηµοτικών υποδοµών στην πόλη της Καρδίτσας του ∆ήµου 
Καρδίτσας ποσό 26.843,71 €  

   
 
2. Η αξιοποίηση της δυνατότητας που παρέχεται από τις ανωτέρω διατάξεις κρίνεται 
αναγκαία, διότι ο ∆ήµος Καρδίτσας βρίσκεται σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση µε 
αποτέλεσµα να µην µπορούν να καταβληθούν µισθοδοσίες. Το κόστος µισθοδοσίας των 
εργαζοµένων είναι πολύ µεγαλύτερο από τους πόρους που µας καταβάλλει η Πολιτεία µέσω 
των Κ.Α.Π. Η οικονοµική δε κρίση που επικρατεί, δυσκολεύει πάρα πολύ την είσπραξη των 
οφειλών από τους πολίτες προς το ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
  
Μειοψήφισαν  οι δηµοτικοί σύµβουλοι  κ.κ Ευαγγελακόπουλος, Γεννάδιος, Τσαντήλας και 
Χάρµπας.   
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 501/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


