ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους
2017 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 57/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 17-2-2017
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
57/2017
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
10/17-2-2017
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016
Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή
και ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 1925/13-2-2017
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) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, τακτικό μέλος

2) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος

3) Κρανιάς Βασίλειος, τακτικό μέλος

4) Τίκας Τριαντάφυλλος , τακτικό μέλος

4) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, τακτικό μέλος

5) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

6) Σβάρνας Ιωάννης, αναπλ. μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντες ήταν οι 6, 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 της έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων
ισολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016 και αφού έλαβε υπόψη:
1.Τη σχετική εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών Κων. Κορκόντζελου, η οποία έχει ως εξής:
“ Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, σας υποβάλλω
Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του π/υ του Δήμου για το Δ΄ Τρίμηνο του 2016 κα θώς και Στοιχεία Ισολογισμού για το ίδιο τρίμηνο και παρακαλώ για τις δικές 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
Δ΄ Τρίμηνο του
οικονομικού έτους 2016 (περίοδος 1/1/2016 έως 31/12/2016) 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 ως προ το σκέλος των εσόδων, ώστε να καταστεί αυτός
πιο ρεαλιστικός…». 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 και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
αποφάσισε ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων
Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων και τα Στοιχεία ισολογισμού για
το Δ’ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2016 (περίοδος 1/1/2016 έως 31/12/2016) , ως
εξής:

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
57/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

