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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 14η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.µ, 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’ αριθµ. 549/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 11-11-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 549 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
20/11-11-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αρ. Πρωτ.: 27650/14-11-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Μεταφορά ποσοστού 12% των πιστώσεων της ΣΑΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών του ∆ήµου Καρδίτσας (άρθρο 36 παρ. 1 Ν. 3801/2009)  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

13.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 27193/10-11-2014 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) Αντωνίου Ελένη  16) Σβάρνας Ιωάννης        1) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος 

2) Αντωνίου Σωτήριος  17) Τάντος Μιχαήλ        2) Μαρκινός Αθανάσιος 

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  18) Τίκας Τριαντάφυλλος        3) Λάππας Σπυρίδων 

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  19) Ψηµµένος Κωνσταντίνος Αν και κλήθηκε νόµιµα 

5) Γεννάδιος Ιωάννης  20) Παπαλός Κωνσταντίνος  

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  21) Γούλας Σωτήριος  

7) Γούλας Γεώργιος  22) Παπαγεωργίου Σταύρος   

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  23) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  24) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  25) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  26) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  27) Λέµµας Ευάγγελος  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  28) Χατζής Ηλίας  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  29) Κρανιάς Βασίλειος  

15) Ντελής Ιωάννης  30) Σχορετσανίτης Ηλίας  

 

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

µελών, παρόντες ήταν 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 
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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. Φώτη Αλεξάκου.  

--------------------- 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε εκτάκτως προκειµένου να συζητήσει επί του θέµατος της 
µεταφοράς ποσοστού 12% των πιστώσεων της ΣΑΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 
του ∆ήµου Καρδίτσας (άρθρο 36 παρ. 1 Ν. 3801/2009) 
 
Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το 
προβλεπόµενο ποσοστό της ΣΑΤΑ κατά την επικείµενη 16η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού, ώστε να αντιµετωπιστούν λειτουργικές ανάγκες του ∆ήµου Καρδίτσας, οι 
οποίες δεν µπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά του. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την κα Πρόεδρο και είδε: 
• τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 Ν. 3852/2010  
• τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 Ν. 3463/2006 
• τον ισχύοντα κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
αποφάσισε οµόφωνα 

 

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος “Μεταφορά ποσοστού 12% των πιστώσεων της ΣΑΤΑ για 
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ∆ήµου Καρδίτσας (άρθρο 36 παρ. 1 Ν. 
3801/2009)”, το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν. 
 

 
Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Σωτ. Μπακαλάκου, η οποία έχει ως εξής: 
 
“Σύµφωνα µε την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3448/06 από τα έσοδα της 
φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων το ένα τρίτο (1/3) εγγράφεται 
στον πρου ̈πολογισµό δηµοσίων επενδύσεων και διατίθεται για τη χρηµατοδότηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων των ∆ήµων, Κοινοτήτων, Αναπτυξιακών Συνδέσµων, 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και επιχειρήσεων που λειτουργούν µε 
τη µορφή των Α.Ε. και στις οποίες συµµετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε 
ποσοστό 50% τουλάχιστο. 
Το ποσό αυτό (το 1/3 των εσόδων του ΦΕΦΝΠ) που διατίθεται για τη χρηµατοδότηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων ονοµάζεται Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΣΑΤΑ). 
 
Η χρηµατοδότηση από τους Κ.Α.Π (και συγκεκριµένα από τη ΣΑΤΑ), των Αναπτυξιακών 
Συνδέσµων, των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και των 
επιχειρήσεων που λειτουργούν µε τη µορφή Α.Ε. και στις οποίες συµµετέχουν φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης µε ποσοστό τουλάχιστον 50%, γίνεται ύστερα από απόφαση του 
∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, το οποίο καθορίζει και το κατανεµόµενο στα πιο 
πάνω νοµικά πρόσωπα αντίστοιχο ποσό. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ.2 Ν.3491/06 η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Για την παροχή της έγκρισης 
εκτιµάται εάν το εναποµένον από τα έσοδα αυτά ποσό υπέρ του ∆ήµου ή της Κοινότητας 
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επαρκεί για την αντιµετώπιση των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για την 
κάλυψη των γενικών λειτουργικών δαπανών τους. 
 
Η ΣΑΤΑ διατίθεται αποκλειστικά και µόνο για την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση 
µελετών και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την πληρωµή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης. 
(ΥΠΕΣ∆∆Α 13654/98) 
Όµως, µε την παρ 1 άρθρο 36 Ν. 3801/09 µε την οποία προστέθηκαν εδάφια στην 
περίπτωση δ' της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α) ), ποσοστό µέχρι 
12% του 1/3 των ανωτέρω εσόδων, που εγγράφονται στον πρου ̈πολογισµό 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 
καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται 
αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 
 
Επειδή είµαστε ήδη στο τελευταίο τρίµηνο και τα έσοδα που θα εισπραχθούν για το τρέχον 
έτος δεν φτάνουν για να πληρωθούν λειτουργικές δαπάνες που ήδη έχουν γίνει, 
προκειµένου να διασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας, προτείνω τη 
χρησιµοποίηση ποσοστού έως 12% του ποσού της ΣΑΤΑ. Τούτο διότι οι δαπάνες αυτές 
αφορούν την πληρωµή µισθοδοσίας, ασφαλίστρων οχηµάτων, καυσίµων, τηλεφωνικών 
τελών. 
 
Συγκεκριµένα το ποσοστό 12% της ΣΑΤΑ του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 82.622,45 € 
(επί συνόλου 688.520,46 € στις 31.10.2014). Προτείνουµε το ανωτέρω ποσό να διατεθεί 
για την κάλυψη των κάτωθι λειτουργικών αναγκών που είναι επιτακτική ανάγκη της 
κάλυψη τους: 
 
Γάλα εργαζοµένων παρελθόντων ετών σε χρήµα: 49.433,13 € 
Είδη ένδυσης εργαζοµένων : 15.000,00 € 
Μέρος των εξόδων Κίνησης των Προέδρων των ΤΣ της τάξης των 18.189,32 € ' 
 
2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων  
 
3. Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου για έγκριση του θέµατος σύµφωνα µε την εισήγηση  
                                                

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

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: 
α) γάλακτος εργαζοµένων παρελθόντων ετών σε χρήµα, ποσού  49.433,13 € 
β) ειδών ένδυσης εργαζοµένων, ποσού 15.000,00 € 
γ) µέρους των εξόδων κίνησης των προέδρων των τοπικών συµβουλίων, ποσού 18.189,32 
€, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 3801/2009.  
Το ποσοστό 12% της ΣΑΤΑ που θα µεταφερθεί ανέρχεται συνολικά σε 82.622,45 €. 
Ειδικότερα: 
α) Αντλείται ποσό 50.597,26 € από τον Κ.Α 30-7413.0037 µε αιτιολογία “Μελέτη διάγνωσης 
δυνατοτήτων αποκατάστασης της ανατολικής κερκίδας στο ∆ηµοτικό Στάδιο Καρδίτσας 
(ΣΑΤΑ 2014)” (50.597,26 -  50.597,26 € = 0,00 €), διότι δεν θα εκπονηθεί η µελέτη εντός 
του οικονοµικού έτους 2014 
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β) Από ήδη δηµοπρατηθέντα έργα λαµβάνονται τα προϊόντα των εκπτώσεων, επειδή δεν 
είναι δυνατή η διάθεσή τους µέχρι τέλους του έτους, ως εξής: 
- ποσό 26.025,19 € από τον Κ.Α 30-7336.0035 µε αιτιολογία “Αναβάθµιση και συντήρηση 
κοινόχρηστων υποδοµών στη ∆.Ε Ιτάµου (ΣΑΤΑ 2014)” (69.000,00 – 26.025,19 = 
42.974,81 €)  
 - ποσό 6.000,00 € από τον Κ.Α 30-7336.0033 µε αιτιολογία “Αναβάθµιση και συντήρηση 
κοινόχρηστων υποδοµών στη ∆.Ε Καλλιφωνίου (ΣΑΤΑ 2014)”  (43.000,00 – 6.000,00 = 
37.000,00 € 
 
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, παροχές σε εργαζόµενους, 
καθώς και έξοδα κίνησης σε αιρετούς. Το κόστος µισθοδοσίας των εργαζοµένων είναι πολύ 
µεγαλύτερο από τους πόρους που 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. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 549/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 
 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ 

 

 


