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Η Σ 

Στην  Καρδίτσα  σήμερα  την  27η  του  μηνός
Σεπτεμβρίου  του  έτους  2016  και  ώρα  10:00,  η
υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου
Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο
προορισμένο  μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,
αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.  225/2016  Απόφασης  της
Οικονομικής  Επιτροπής,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτής στις 15-9-2016
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
225/2016 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
26/15-9-2016

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το
τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπο-

λογισμού και στοιχείων ισολογισμού Β΄τριμήνου  2016

Στην Καρδίτσα σήμερα την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και

ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 15157/9-9-2016

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 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 Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος   1) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος 2) Παπαγεωργίου Σταύρος, Αναπλ. Μέλος

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος

5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος  

6) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

7) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
   

            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 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  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

    
Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  συζήτηση  σχετικά  με  εισήγηση  προς  το  Δημοτικό
Συμβούλιο επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού
B΄ τριμήνου 2016 και αφού έλαβε υπόψη: 

1.Τη σχετική εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών Κων. Κορ-
κόντζελου, η οποία έχει ως εξής:
 “ Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, σας υπο-
βάλλω Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του π/υ του Δήμου για το B΄ Τρίμη-
νο του 2016  καθώς και Στοιχεία Ισολογισμού για το ίδιο τρίμηνο και παρακαλώ για τις δι-
κές σας ενέργειες.”

2.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε
με  την  υπ'αριθμ.  635/2015  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  εγκρίθηκε  με  την
υπ'αριθμ.  3135/236023/2015/5-1-2016  απόφαση  του  Γ.Γ  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας  

3.Τη διάταξη της  παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

4.Τη διάταξη της παρ. 1 περίπτωση β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

5.Την υπ’ αριθ. 7028/03-02-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ253/β/09-02-2004) «Καθορισμός του τύπου
του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

6.Την υπ’ αριθ. 40038/09-09-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2007/Β/09-09-2011 ) «Καθορισμός των
στοιχείων  τα  οποία  περιλαμβάνονται  στην  έκθεση  αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του
προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».

7.Την εισήγηση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κας Μπακαλάκου Σωτηρίας, η
οποία ανέφερε ότι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών υποβάλλει στην
Οικονομική  Επιτροπή  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  για  το   B΄  Τρίμηνο  του
οικονομικού έτους 2016 (περίοδος  1/1/2016 έως 30/06/2016)  την Τριμηνιαία Έκθεση
Αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του  Προϋπολογισμού  του  Δήμου  καθώς  και  τα  Στοιχεία
Ισολογισμού. Σύμφωνα δε με την εισήγηση αυτή δεν υφίσταται ανάγκη αναμόρφωσης του
π/υ  του  Δήμου  έτους  2016.  Στη  συνέχεια  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής
Επιτροπής  τα  υποβληθέντα  οικονομικά  στοιχεία  και  εισηγήθηκε  τη  σύνταξη  σχετικής
έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

8.Τις τοποθετήσεις, απόψεις  και αντιρρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

9.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της παραπάνω εισήγησης ψήφι-
σαν όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, πλην του κ. Βασ. Κρανιά, ο οποίος
έδωσε λευκή ψήφο 

10.Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 105 Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες, 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



   Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  Τριμηνιαία  Έκθεση  Αποτελεσμάτων
Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων και τα Στοιχεία ισολογισμού για
το  B’ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2016 (περίοδος  1/1/2016 έως 30/06/2016) , ως
εξής:









Κατ’  εφαρμογή  δε  των  διατάξεων  της  παρ.9  του  άρθρου  266  του  Ν.3852/2010
διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, δεν
υφίσταται ανάγκη αναμόρφωσης του π/υ του Δήμου έτους 2016 .

Λευκό ψήφισε ο κος Βασ. Κρανιάς

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
225/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                               ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


