
 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 
2014 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’αριθ. 613/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 23-12-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
613/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

39/ 23-12-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε             
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                            
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε παράταση διάρκειας 

εξόφλησης δόσης δανείου του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός ∆εκεµβρίου  του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και 

ώρα 09:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 34166/19-12-2013 

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) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος Αναπλ. Μέλος  5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

   

   

    

            Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 5, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 



 

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο σχετικά µε παράταση διάρκειας εξόφλησης δόσης δανείου του ∆ήµου 
Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την εισήγηση της προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Αλ. Νασιάκου, η οποία 
ανέφερε:  
Με την υπ'αριθµ. 30486 – 30489 - 30491 - 30492/27-12-2007 δανειακή σύµβαση που 
συνήφθη µεταξύ της Εµπορικής Τράπεζας και του ∆ήµου Καρδίτσας χορηγήθηκε δάνειο 
προς τον ∆ήµο Καρδίτσας συνολικού ύψους 19.536.577,00 € µε τους ειδικότερους όρους 
και τις προβλεπόµενες διοικητικές εγκρίσεις που αναφέρονται σ'αυτή, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε ως προς τη λήξη του δανείου µε την υπ'αριθ. 25 /1-8-2013 επιστολή της  
ALPHA BANK.  Το εν λόγω δάνειο αποπληρώνεται µε 6µηνες τοκοχρεωλυτικές δόσεις 
καταβλητέες την  27-6 και 27-12  κάθε έτους,  µέχρι 27-6-2028 οπότε και αυτό 
εξοφλείται πλήρως. Ο ∆ήµος Καρδίτσας  υπέβαλε προς την ALPHA BANK (καθολική 
διάδοχο της Εµπορικής Τράπεζας) σχετικό αίτηµα παράτασης της καταβολής της 
τοκοχρεωλυτικής δόσης της 27-12-2013, λόγω της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης, 
στην οποία βρίσκεται. Το αίτηµα έγινε αποδεκτό από την τράπεζα και παρατείνεται η δόση 
που λήγει τον ∆εκέµβριο 2013 συνολικού ποσού   732.660,47 ως εξής:  α) Άµεση   
καταβολή  ποσού  30.000 €   και β) Εξόφληση υπολοίπου σε πέντε (5) µηνιαίες δόσεις 
ήτοι: η πρώτη ύψους 100.000 € την 15-1-2014 και το υπόλοιπο σε τέσσερις (4) ισόποσες 
µηνιαίες δόσεις από 15-2-2014 έως 15-5-2014  ποσού 150.665,12 έκαστη. Προτείνεται 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η παράτασης διάρκειας εξόφλησης δόσης δανείου του ∆ήµου 
Καρδίτσας  σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
 
2. Την από 16-12-2013 υπ'αριθ. 228 επιστολή της  ALPHA BANK 
 
3. α) Την υπ'αριθµ. 488/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου 
Καρδίτσας (εγκριτ. Γ.Γ.Π.Θ 13084/26-11-2007), µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη 
δανείου µε την Εµπορική Τράπεζα, ποσού 13.885.729,00 € για την αποπληρωµή και 
αναχρηµατοδότηση συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Καρδίτσας.  
β) Οµοίως την υπ'αριθµ. 489/2007 απόφαση (εγκριτ. Γ.Γ.Π.Θ 13085/26-11-2007), µε την 
οποία εγκρίθηκε η σύναψη δανείου ποσού 5.650.848,00 € για την αποπληρωµή 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου Καρδίτσας.  
γ) Την αριθµ. 505/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας  
σχετικά µε παράταση διάρκειας εξόφλησης δόσης δανείου του ∆ήµου Καρδίτσας 
 
4. Την υπ΄αριθµ.439/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε εισήγηση 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε παράταση διάρκειας εξόφλησης δόσης δανείου 
του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 

   5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 
            
                                               Aποφάσισε οµόφωνα 
 
     Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την παράταση διάρκειας εξόφλησης δόσης της  
υπ'αριθµ. 30486 – 30489 - 30491 - 30492/27-12-2007 δανειακής σύµβασης που 
συνήφθη µεταξύ της Εµπορικής Τράπεζας (νυν ALPHA BANK) και του ∆ήµου Καρδίτσας, 
σύµφωνα µε την οποία χορηγήθηκε δάνειο προς τον ∆ήµο Καρδίτσας συνολικού ύψους 
19.536.577,00 € µε τους ειδικότερους όρους και τις προβλεπόµενες διοικητικές εγκρίσεις 
που αναφέρονται σ'αυτή.  
                                           
    



 

 

 

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
613/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


