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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Ιουλίου 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. 376/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16/7/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 376
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
14/16-7-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

Αριθµ.Πρωτ.: 18326/ 17-7-2014

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση της 11ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας,
οικονοµικού έτους 2014 .
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
13.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 18089/14-7-2014 έγγραφη
πρόσκληση της 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
έκτακτη συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

13) Τσίπρας Εµµανουήλ

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

14) Μακροστέργιος Αθανάσιος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

3) Γούλας Σωτήριος

15) Παπαδηµητρίου Φώτιος

3) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

4) Ζορµπάς Ιωάννης

16) Τσαντήλας Βασίλειος

4) Μουζιούρας Νικόλαος

5) Καραγιάννης Νικόλαος

17) Χάρµπας Αθανάσιος

5) Μπατζιάκας Βασίλειος

6) Κατσιαβάρας Θωµάς

6) Μπουραζάνης Αθανάσιος

7) Κωτούλας Φίλιππος

7) Νασιάκου Αλεξάνδρα

8) Μαρκινός Αθανάσιος

8) Χλαπάνας Ηλίας

9) Παπαγεωργίου Σταύρος

9) Βερίλλης ∆οµήνικος

10) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

10) Γεννάδιος Ιωάννης

11) Σούφλα Ουρανία

11) Καρκαλέτση Θεοδώρα

12) Τσιούκης Λάµπρος

12) Ντελής Ιωάννης
13) Ντούρλιας ∆ηµήτριος
14) Σουφλάκος Βασίλειος
15) Γιοβάνης Γεώργιος
16) Αρχοντής ∆ηµήτριος
Αν και κλήθηκαν νόµιµα
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 17), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
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. Παπαλού Κωνσταντίνου. Στη συνεδρίαση, λόγω απουσίας της Προέδρου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νασιάκου Αλεξάνδρας και του Αντιπροέδρου Ντελή Ιωάννη, προήδρευσε σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 2 Ν. 3463/2006 και 69 παρ. 2 Ν. 3852/2010 ο κ. Παπαγεωργίου Σταύρος,
ήτοι ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού -µεταξύ των παρόντων- ο οποίος εξελέγη µε τις περισσότερες
ψήφους.
---------------------------

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος ο Προεδρεύων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, διότι στην αναµόρφωση
περιλαµβάνεται ποσό που θα καλύπτει την διοργάνωση της εκδήλωσης για την ενθρόνιση
του νέου Μητροπολίτη η οποία θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 19/7/2014
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον κο Προεδρεύοντα και είδε:
• τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2
άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες “Ένα µήνα πριν από τη
διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το
δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων”
• τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 εδ. 3 Ν. 3463/2006
αποφάσισε οµόφωνα
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος
παραπάνω εκτέθηκαν.

το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα µε όσα

Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε
µε την υπ'αριθµ. 703/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµ.
140/8075/30-1-2014 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας.
2. Την υπ΄ αριθµ. 317/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εισηγείται
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση τη 11η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014
3. Τη σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου
4. Την προτεινόµενη 11η αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων» και του
άρθρου 266 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
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6. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
πρακτικά της συνεδρίασης.

αποφάσισε οµόφωνα
Εγκρίνει την 11η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού
έτους 2014, ως εξής:
11η Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2014.
1. Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:00-6443.0002 µε αιτιολογία: «∆ιοργάνωση
εκδήλωσης για την τελετή ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη» µε το ποσό των 3.000,00€
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό (Κ.Α.:9111.0000).
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 21.934,59 €,
των Τακτικών Εσόδων του Προϋπολογισµού έτους 2014.

ποσό µικρότερο του 5%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι δηµοτικοί
σύµβουλοι της δηµ. παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, κ.κ Τσίπρας και Μακροστέργιος, οι
οποίοι µε δήλωσή τους, καταγεγραµµένη στα πρακτικά, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 376/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

