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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους
2012 και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
35/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 09-02-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
35/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
4ο / 09-02-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων µηνός ∆εκεµβρίου οικ. έτους 2011.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη
και ώρα 11:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 2506/03-02-2012
έγγραφη πρόσκληση του 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) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1)Νασιάκου Αλεξάνδρα, τακτικό µέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, τακτικό µέλος
3) Κωτούλας Φίλιππος, τακτικό µέλος
4) Γούλας Σωτήριος, τακτικό µέλος
5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος
7) Τσίπρας Εµµανουήλ, τακτικό µέλος
8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος
9) Ζορµπάς Ιωάννης , αναπληρωµατικό 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
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του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση
απολογιστικών στοιχείων µηνός ∆εκεµβρίου έτους 2011 και αφού έλαβε υπόψη:
•

Την εγκύκλιο µε αριθ. 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.

•

Την εισήγηση της Ταµία του ∆ήµου κ. Φουρλάνη Παναγιώτας που έχει ως ακολούθως:
Πρόκειται για συγκεντρωτικές καταστάσεις των εσόδων και εξόδων -την οποία σας
υποβάλλω- για το µήνα ∆εκέµβριο του έτους 2011.
Η Γενική Ανακεφαλαίωση των εσόδων – εξόδων παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011:
ΕΣΟ∆Α:42.538.182,27
ΕΞΟ∆Α:40.040.062,67
Ταµειακό υπόλοιπο: 2.498.119,60
Το πραγµατικό ταµειακό υπόλοιπο στις 31/12/2011 ανέρχεται στο ποσό των
2.498.119,60 ευρώ- 751.134,04 έλλειµµα ταµείου= 1.746.985,56 ευρώ.
Οι Αναλυτικές καταστάσεις Εσόδων- Εξόδων είναι στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγµή
για περαιτέρω έλεγχο.
Τα µέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν την εισηγήτρια και µετά από διαλογική συζήτηση
Αποφάσισε οµόφωνα
Την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων του ∆ήµου Καρδίτσας για τον µήνα
∆εκέµβριο του έτους 2011 τα οποία έχουν ως εξής:
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011:
ΕΣΟ∆Α:42.538.182,27 €
ΕΞΟ∆Α:40.040.062,67 €
Ταµειακό υπόλοιπο: 2.498.119,60 €
Το πραγµατικό ταµειακό υπόλοιπο στις 31/12/2011 ανέρχεται στο ποσό των
2.498.119,60 ευρώ- 751.134,04 € έλλειµµα ταµείου= 1.746.985,56 ευρώ.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
35/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 13-02-2012
Πιστό Αντίγραφο
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

