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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆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  16η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 
2014 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθµ. 399/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 12-9-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
399/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 

27/12-9-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε           
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                          
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  Αριθµ. Πρωτ.: 22636/16-9-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων µηνός Αυγούστου 2014 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή  

και ώρα 10.00' π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 21895/8-9-2014 

έγγραφη πρόσκληση της 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) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος  κανείς 

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος   

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος   

4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος   

5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος   

6) Ψηµµένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος   

7) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος   

8) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

9) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   

           Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 9, 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. 
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 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση απολογιστικών στοιχείων 
µηνός Αυγούστου 2014 και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εγκύκλιο µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2/61968/0094 της Γενικής ∆/νσης ∆ιοίκησης και   
Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από την ΕΕ ∆/νση 39η ΝΠ∆∆ του 
Υπουργείου Οικονοµικών µε θέµα: Παροχή µηνιαίων οικονοµικών στοιχείων των Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του µηχανισµού στήριξης της Ευρωζώνης και του ∆ΝΤ. 
 
22..  ΤΤηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ααννααππλλ..  ππρροοϊϊσσττααµµέέννηηςς  ΤΤααµµεείίοουυ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ΠΠαανν..  ΦΦοουυρρλλάάννηη,,  ηη  
οοπποοίίαα  ππααρροουυσσίίαασσεε  εεννώώππιιοονν  ττωωνν  µµεελλώώνν  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  σσυυγγκκεεννττρρωωττιικκήή  
κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  γγιιαα  ττοο  µµήήνναα  ΑΑύύγγοουυσσττοο  ττοουυ  έέττοουυςς  22001144  κκααιι  ζζήήττηησσεε  ττηηνν  
έέγγκκρριισσήή  ττοουυςς::  
  
Η Γενική Ανακεφαλαίωση των εσόδων – εξόδων παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα: 
                        
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014: 
ΕΣΟ∆Α: 25.810.283,69 €    
ΕΞΟ∆Α: 22.129.842,28 € 
 
Ταµειακό υπόλοιπο: 3.680.441,41  € 
 
 •Το πραγµατικό ταµειακό υπόλοιπο στις 31/8/2014 ανέρχεται  στο  ποσό  των 
3.680.441,41  € - 751.134,66  έλλειµµα ταµείου= 2.929.306,75 €. 
 

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά τις συνεδρίασης. 

 

4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της έγκρισης απολογιστικών 
στοιχείων µηνός Αυγούστου 2014  ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εκτός 
του   κ. Κρανιά ο οποίος  ψήφισε ΛΕΥΚΟ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
96 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 

Την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων του ∆ήµου Καρδίτσας για το µήνα Αύγουστο  του 
έτους 2014, τα οποία  έχουν ως εξής: 
 
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014: 
ΕΣΟ∆Α: 25.810.283,69 €    
ΕΞΟ∆Α: 22.129.842,28 € 
 
Ταµειακό υπόλοιπο: 3.680.441,41  € 
 
 •Το πραγµατικό ταµειακό υπόλοιπο στις 31/8/2014 ανέρχεται  στο  ποσό  των 
3.680.441,41  € - 751.134,66  έλλειµµα ταµείου= 2.929.306,75 €. 
 
   
 Μειοψήφησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κρανιάς και ψήφισε ΛΕΥΚΟ (Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει 
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λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή 
ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.) 

 

    
  

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
399/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

  
 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


