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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 30η του µηνός ∆εκεµβρίου 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’ αριθ. 540/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 22-12-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
540/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 

39/22-12-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε            
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                           
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  Αριθ. Πρωτ.  364/8-1-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 
Ψήφιση πίστωσης για καταβολή τόκων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (Κ. 

Τσιµπούκας & Σια Ε.Ε) 
   
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και 

ώρα 12.30' µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 30977/18-12-2014 

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       1) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος 

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος  2) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος   

4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος   

5) Ψηµµένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος   

6) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος   

7) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

            

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

παρόντες ήταν οι 7, 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 ψήφιση πίστωσης για καταβολή 
τόκων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (Κ. Τσιµπούκας & Σια Ε.Ε) και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Την υπ'αριθµ. 459/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η  
δέσµευση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 95.903,61 € για την καταβολή  
κεφαλαίου, τόκων υπερηµερίας και δικαστικών εξόδων σε εκτέλεση της υπ' αριθµ. 45/2014 
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και αναλυτικά: 
α. για επιδικασθέν κεφάλαιο, ποσό 80.166,70 € 
β. για τόκους υπερηµερίας, ποσό 14.126,91 € 
γ. για δικαστική δαπάνη, ποσό 1.610,00 € 

υπέρ της τεχνικής εταιρείας µε την επωνυµία “Κ. Τσιµπούκας και Σια Ε.Ε” και σε βάρος του 
Κ.Α.: 00-6492.0001 µε τίτλο “∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 
ή συµβιβαστικών πράξεων” του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 
2014.   
 
2. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε 
µε την υπ’αριθµ. 703/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την 
υπ’αριθµ. 140/8075/30-1-2014 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – 
Στ. Ελλάδας  
 
3. Την υπ' αριθµ. 602/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (εγκριτ. Γ.Γ.Α.∆.Θ.Στ.Ελ. 
υπ'αριθ. πρωτ. 3248/259386/15-12-2014), µε την οποία εγκρίθηκε η 17η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2014 
 
4. Την εισήγηση του προϊσταµένου διεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών Κων. 
Κορκόντζελου, ο οποίος ανέφερε ότι µε την υπ'αριθµ. 459/2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε η  δέσµευση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 95.903,61 € για 
την καταβολή  κεφαλαίου, τόκων υπερηµερίας και δικαστικών εξόδων σε εκτέλεση της υπ' 
αριθµ. 45/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, υπέρ της τεχνικής 
εταιρείας µε την επωνυµία “Κ. Τσιµπούκας και Σια Ε.Ε” νόµιµα εκπροσωπούµενης.  Επειδή 
κατά τη λογιστική τακτοποίηση του θέµατος διαπιστώθηκε ότι για τους ψηφισθέντες τόκους 
υπερηµερίας η υπάρχουσα πίστωση δεν ήταν επαρκής, έγινε πρόβλεψη µεγαλύτερης 
πίστωσης στον προϋπολογισµό µε την 17η αναµόρφωση αυτού.  
Προτείνεται η εν µέρει ανάκληση της υπ'αριθµ. 459/2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής ως προς την ψήφιση πίστωσης για την καταβολή τόκων υπερηµερίας και  η 
διάθεση και ψήφιση πίστωσης των τόκων υπερηµερίας (µετά την τακτοποίηση του θέµατος) 
ποσού 14.640,86 €  
 
5. Τις υπ' αριθµ. 297/2014, 565/2014, 711/2014, 784/2014 & 964/2014 Προτάσεις 
Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 
6.  Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 
 

αποφάσισε οµόφωνα  
 
1. Την εν µέρει ανάκληση της υπ'αριθµ. 459/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
µόνο ως προς το τµήµα της δέσµευσης και διάθεσης πίστωσης που αφορά την καταβολή 
τόκων υπερηµερίας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
 
2. Τη δέσµευση και διάθεση πίστωσης ποσού 14.640,86 € για την καταβολή τόκων 
υπερηµερίας σε εκτέλεση της υπ' αριθµ. 45/2014 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Καρδίτσας υπέρ της τεχνικής εταιρείας µε την επωνυµία “Κ. Τσιµπούκας και 
Σια Ε.Ε” και σε βάρος του Κ.Α.: 00-6492.0001 µε τίτλο “∆ικαστικά έξοδα και έξοδα 
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εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων” του προϋπολογισµού του 
∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014.   

 
                          

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
540/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
 
 

 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ   


