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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020
και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 219/2020
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη στη συνεδρίαση
αυτού στις 22-10-2020.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα
και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 219
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
22/22 -10-2020
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:18894/2020

ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Γ΄
Τριμήνου 2020
Στην Καρδίτσα σήμερα την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη,
ύστερα από την υπ’ αριθ. 17943/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 95 & 96 του Ν. 3463/2006 και
των άρθρων 67 & 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας. Με την πρόσκληση ορίστηκε η ώρα έναρξης της συνεδρίασης, ήτοι 14.00’ και ή
ώρα λήξης αυτής, ήτοι 22.00’.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ δήλωσαν
1) Αντωνίου Σωτήριος

13) Σπάνιας Αριστοτέλης

25) Παπαδημητρίου Φώτιος

2) Ζήση – Λιάπη Γεωργία

14) Σβάρνας Ιωάννης

26) Κρανιάς Βασίλειος

3) Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος

15) Αραμπατζής Δημήτριος

27) Γάζος Έκτορας

4) Θεολόγης Στέφανος

16) Κολοκύθα Αλκιστη

28) Μπούτα Πηνελόπη

5) Κόντος Θωμάς

17) Μπακαλάκου Σωτηρία

29) Γκαβογιάννης Κων/νος

6) Κουρτεσιώτης Σπυρίδων

18) Μπαρμπούτης Κωνσταντίνος

30) Σχορετσανίτης Ηλίας

7) Μακρή

19) Πασσιάς Αθανάσιος

31) Διαμαντή Ευαγγελία

8) Μάττας Γεώργιος

20) Παπαλός Κωνσταντίνος

32) Μαντζιάρας Παναγιώτης

9) Μπούτας Βασίλειος

21) Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος

33) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

10 Ρόβας Ιωάννης

22) Κουφόπουλος Δημήτριος

11) Σβερώνης Παναγιώτης

23) Νικολάου Γεώργιος

12) Σούφλα Ουρανία

24) Οικονόμου Βάϊος

Όλγα

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, συμμετοχή
δήλωσαν όλοι), ήτοι αριθμός μεγαλύτερος του ενός δευτέρου, δηλαδή του ελάχιστου αριθμού μελών που απαιτείται
για τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης απόφασης δια περιφοράς σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού
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Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 75/30.3.2020, τεύχος Α’) και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
με αριθ. 40/20930/31-3-2020.
Η πρόσκληση απεστάλη -κατά νόμο- και στον Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Βασίλειο Τσιάκο, ο οποίος επίσης δήλωσε
συμμετοχή – παρουσία στη συνεδρίαση.
Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με την υπ’αριθ. 17943/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου η δήλωση της παρουσίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και η σύμφωνη ή μη γνώμη επί των
θεμάτων (παροχή ψήφου) παρέχεται με ηλεκτρονικό μήνυμα την ημέρα της συνεδρίασης δηλαδή την Πέμπτη 22
Οκτωβρίου και κατά το διάστημα διεξαγωγής της, δηλαδή μεταξύ των ωρών 14.00’ και 22.00’.
Η ανωτέρω ρύθμιση τέθηκε σε ισχύ με την από 30 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α’) και την υπ’αριθ. 40/20930/31-32020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια περιφοράς σύμφωνα με:

1) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμεΚατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο σής του” και την αριθ. 163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
2) την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 4484) με την οποία ορίζονται, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας με τη διαβάθμιση χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό και την
αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ανωτέρω ΚΥΑ η Π.Ε Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από τις 12 Οκτωβρίου έως τις
25 Οκτωβρίου εντάσσεται στο τρίτο επίπεδο προληπτικών μέτρων (υψηλό).
--------------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου του θέματος “ Έγκριση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Γ΄ Τριμήνου
2020 ” και ειδικότερα:
1. Την υπ’ αριθ. 379/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και
Στοιχείων Ισολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2020
2. Τις τοποθετήσεις των κ.κ Κρανιά, Γάζο και Μπούτα οι οποίοι σχετικά με το θέμα
δήλωσαν ότι δεν
αμφισβητούν την ορθότητα σύνταξης των στοιχείων αλλά κατά πάγια
πολιτική θέση, το καταψηφίζουν
3. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της έγκρισης αποτελεσμάτων
εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020 ψήφισαν όλοι
παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι πλην των κ. Κρανιά, Γάζο και Μπούτα οι οποίοι ψήφισαν
κατά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και επιπλέον το γεγονός ότι
το σύνολο των παρόντων μελών, είτε μεμονωμένα, είτε εξουσιοδοτώντας τους επικεφαλής
των δημοτικών παρατάξεων, εξέφρασαν τη γνώμη τους και κατέθεσαν την ψήφο τους με
ηλεκτρονικό μήνυμα
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τις Τριμηνιαίες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των
εσόδων και εξόδων και Στοιχείων Ισολογισμού για το Γ΄ Τρίμηνο του οικονομικού έτους
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2020 (περίοδος 1/07/2020 έως 30/09/2020), όπως αυτή συντάχθηκε και κατατέθηκε ως
εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή και απεικονίζεται στους πίνακες που ακολουθούν:
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 Γ’ Τρίμηνο του 2020 καθώς και Στοιχεία Ισολογισμού για το ίδιο τρίμηνο.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Χαμηλή εισπραξιμότητα στους ΚΑΕ 01 «Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία» και 32 «Εισπρακτέα
υπόλοιπα προηγουμένων οικονομικών ετών». Η πρώτη ομάδα αφορά γενικώς έσοδα από μισθώματα αγροτεμαχίων, ακινήτων κλπ. και η δεύτερη αφορά γενικώς ανείσπραχτα έσοδα από παρελθόντα έτη. Ο κύριος λόγος γι’ αυτό, προφανώς, αποτελεί η γενικότερη υγειονομική κατάσταση
της χώρας λόγω της πανδημίας COVID-19 και η συνακόλουθη αναστολή όλων των εισπράξεων.
Ικανοποιητική η πορεία είσπραξης των εσόδων σε όλους τους άλλους ΚΑΕ.
Πάρα πολύ καλή η πορεία εξόφλησης υποχρεώσεων προς τρίτους. Παράλληλα γίνονται σημαντικές προσπάθειες από την υπηρεσία για την
μείωση της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους.
Πολύ ικανοποιητική η πορεία εκτέλεσης του π/υ 2020 στο Γ’ τρίμηνο
Δεν υφίσταται λόγος, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, αναμόρφωσης του π/υ έτους 2020.

3

ΑΔΑ: 67Σ2ΩΕΗ-Υ15

4

ΑΔΑ: 67Σ2ΩΕΗ-Υ15

5

ΑΔΑ: 67Σ2ΩΕΗ-Υ15

6

ΑΔΑ: 67Σ2ΩΕΗ-Υ15

Μειοψήφισαν σύμφωνα με τη διενεργηθείσα ψηφοφορία οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Κρανιάς,
Γάζος και Μπούτα.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 219/2020
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

