
  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΒΜΖ9ΩΕΗ-ΤΛΥ  

 
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 7η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 
2015 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 505/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 16-12-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
505/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 

37/16-12-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
 Αριθ. Πρωτ.:200/7-1-2015  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                          
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 

Προέλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός – απολογισµός) του 
∆ήµου Καρδίτσας έτους 2013 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη  και ώρα 

12.30' µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 30431/12-12-2014 

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. 

-------------------------- 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε προέλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων (ισολογισµός – απολογισµός) του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2013 και αφού 
έλαβε υπόψη:  
 

1. Την εισήγηση της προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, αντιδηµάρχου Σωτ. 
Μπακαλάκου, η οποία ανέφερε: 

Πρόκειται για τον προέλεγχο του απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων 
χρήσεως 2013 του ∆ήµου Καρδίτσας. 

Σύµφωνα µε:  
1)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», σχετικά 
µε τις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής ως οργάνου παρακολούθησης και ελέγχου 
της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) «Κύρωση 
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

3) Τις διατάξεις των άρθρων 42-43 του Β∆ 17/5-15/6/1959 
4) Τις διατάξεις του Π.∆. 315/30-12-99 (ΦΕΚ-302 Α') «Περί ορισµού του 

περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
∆ήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθµού)»  

η Οικονοµική Επιτροπή προελέγχει τον απολογισµό που της έχει υποβάλλει η 
ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου, τον ισολογισµό µε τα αποτελέσµατα χρήσης του 
οικονοµικού έτους που έχει λήξει και µαζί µε την έκθεση που συντάσσει, τα υποβάλλει στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση τους. 

Πριν την υποβολή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι οικονοµικές καταστάσεις 
(ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων, κατάσταση 
λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως καθώς και προσάρτηµα) του ∆ήµου Καρδίτσας  θα 
ελεγχθούν από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ο οποίος θα καταρτίσει την έκθεση ελέγχου και 
θα χορηγήσει το πιστοποιητικό ελέγχου. 

Θέτω υπόψιν σας τον απολογισµό και τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου 
Καρδίτσας για προέλεγχο και παρακαλώ να προχωρήσετε στη σύνταξη της σχετικής 
έκθεσης, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις. 

 
2. Την πρόταση του κ. Βαρελά για αναβολή λήψης απόφασης, ώστε να δοθεί 
περισσότερος χρόνος για µελέτη των οικονοµικών καταστάσεων 
 
3. Την τοποθέτηση της κ. προέδρου, η οποία ανέφερε ότι τα χρονικά περιθώρια για 
έγκριση του ισολογισµού – απολογισµού είναι ασφυκτικά δεδοµένου ότι οι σχετικές 
αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν στο τρέχον έτος και ως εκ τούτου η αναβολή του 
θέµατος θα δηµιουργούσε µείζον πρόβληµα στην οµαλή τακτοποίησή του  

 
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της  Οικονοµικής Επιτροπής 
 
5. Τη δήλωση των κ.κ Βαρελά, Κρανιά και Παπαδηµητρίου ότι δεν θα συµµετέχουν στη 
λήψη απόφασης επί του συγκεκριµένου θέµατος 
 

      Αποφάσισε  οµόφωνα 
 

Α. Προεγκρίνει τον απολογισµό και τις οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµό, 
αποτελέσµατα χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, κατάσταση λογαριασµού 



  

 

γενικής εκµεταλλεύσεως καθώς και προσάρτηµα) έτους 2013, όπως εµφανίζονται στις 
συνηµµένες καταστάσεις και  τις  υποβάλλει  για  τελική έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
           
Β. Καταρτίζει – µετά τον έλεγχο των καταστάσεων - την ακόλουθη έκθεση για τον 
απολογισµό και τον ισολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013: 
  

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι κ.κ Βαρελάς, Κρανιάς 
και Παπαδηµητρίου λόγω δηλωθείσας αποχώρησής τους από την αίθουσα συνεδριάσεων 
    
  

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
505/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
 
 

 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


