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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Αυγούστου 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. 387/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 30/7/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 387
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
15/30-7-2014
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.: 19445/1-8-2014

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΝΟΣ

ΘΕΜΑ
Ρύθµιση οφειλής του ∆ήµου Καρδίτσας προς την Εθνική Τράπεζα από αγορά ακινήτων
µε προθεσµιακό λογαριασµό
Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
19.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 18940/25-7-2014 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
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

15) Βερίλλης ∆οµήνικος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

3) Γούλας Σωτήριος

17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

3) Κατσιαβάρας Θωµάς

4) Ζορµπάς Ιωάννης

18) Τσίπρας Εµµανουήλ

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

5) Καραγιάννης Νικόλαος

19) Γιοβάνης Γεώργιος

5) Νασιάκου Αλεξάνδρα

6) Κωτούλας Φίλιππος

20) Παπαδηµητρίου Φώτιος

6) Παπαγεωργίου Σταύρος

7) Μαρκινός Αθανάσιος

21) Αρχοντής ∆ηµήτριος

7) Καρκαλέτση Θεοδώρα

8) Μουζιούρας Νικόλαος

22) Τσαντήλας Βασίλειος

8) Ντελής Ιωάννης

9) Μπατζιάκας Βασίλειος

9) Σουφλάκος Βασίλειος

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος

10) Μακροστέργιος Αθανάσιος

11) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

11) Χάρµπας Θωµάς

12) Σούφλα Ουρανία
13) Τσιούκης Λάµπρος
14) Χλαπάνας Ηλίας

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 22), 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. Κωνσταντίνου Παπαλού.
Προεδρεύοντος του δηµοτικού συµβούλου κ. Αθανασίου Μαρκινού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
2 άρθρου 69 Ν. 3852/2010.
---------------------

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος ο προεδρεύων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, διότι οποιαδήποτε περαιτέρω
καθυστέρηση στην τακτοποίηση του θέµατος επιβαρύνει τον ∆ήµο Καρδίτσας µε τόκους
υπερηµερίας
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον κ. 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”
αποφάσισε οµόφωνα
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος “Ρύθµιση οφειλής του ∆ήµου Καρδίτσας προς την Εθνική
Τράπεζα από αγορά ακινήτων µε προθεσµιακό λογαριασµό” το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον,
σύµφωνα µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν.
Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
Κορκόντζελου, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα δεδοµένα του θέµατος

Κων.

2. Την υπ'αριθ. πρωτ. 25853/17-11-2013 επιστολή του αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ.
Παπαγεωργίου προς την Ε.Τ.Ε, µε την οποία προτείνεται η τακτοποίηση – ρύθµιση της
οφειλής του ∆ήµου Καρδίτσας
3. Το υπ'αριθ. πρωτ. 100548926-14/9-7-2014 έγγραφο της Ε.Τ.Ε, µε το οποίο
ανακοινώνεται η έγκριση ρύθµισης της οφειλής του ∆ήµου Καρδίτσας από την αγορά δύο
ακινήτων µε προθεσµιακό λογαριασµό
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων
αποφάσισε οµόφωνα
1. Αποδέχεται και εγκρίνει τη ρύθµιση της οφειλής του ∆ήµου Καρδίτσας προς την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος από την αγορά µε προθεσµιακό διακανονισµό δύο ακινήτων στην
Καρδίτσα, ήτοι:
α) Οικοπέδου εµβαδού 2.559 τ.µ επί των οδών Παλαιολόγου – Γαµβέτα και ∆. Εµµανουήλ &
β) Οικοπέδου εµβαδού 1.032,20 τ.µ επί των οδών Παλαιολόγου και Βίκτωρος Ουγκώ
2. Η ρύθµιση της οφειλής θα γίνει µε τους εξής όρους:

7∆ΓΝΩΕΗ-Α4Α
α) Για την υλοποίηση της εγκριθείσας ρύθµισης και τη διασφάλιση αµφοτέρων των µερών
θα συνταχθεί (µε δαπάνη του ∆ήµου Καρδίτσας) συµβολαιογραφικό έγγραφο, µε το οποίο
θα τροποποιείται ανάλογα το αρχικό συµβόλαιο αγοραπωλησίας.
β) Η συνολική οφειλή, η οποία στις 23-9-2013 (ηµεροµηνία, κατά την οποία υπολογίστηκε
το υπόλοιπο της οφειλής και βάσει της οποίας ο ∆ήµος Καρδίτσας υπέβαλε αίτηµα ρύθµισης)
ανέρχονταν στο ποσό των 457.313,10 €, περιορίζεται στο ποσό των 427.670,64 €, έπειτα
από µείωση που δέχθηκε η Εθνική Τράπεζα για οφειλόµενους µέχρι την23-9-2013 τόκους,
ποσού 29.642,52 €.
γ) Το τελικώς οφειλόµενο ποσό των 427.670,64 € θα καταβληθεί σε δώδεκα (12)
εξαµηνιαίες έντοκες δόσεις, εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτες, ποσού 50.000,00 € η καθεµία
και οι υπόλοιπες δέκα (10) ποσού 32.767,06 € η καθεµία.
Ως ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της
σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης.
δ) Το ισχύον σήµερα επιτόκιο εκτοκισµού της απαίτησης της Ε.Τ.Ε, το οποίο ανέρχεται σε
4,65% θα παραµείνει σταθερό για τα δύο (2) πρώτα έτη (4 εξαµηνιαίες δόσεις) µε
δυνατότητα µείωσής του εφόσον η οφειλή εξοφλείται εµπρόθεσµα.
ε) Από τις 23-9-2013 και µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής της συµβολαιογραφικής πράξης,
οι συµβατικοί και οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογισθούν κανονικά επί των πραγµατικών
ανεξόφλητων ποσών και θα καταβληθούν από το ∆ήµο Καρδίτσας ταυτόχρονα µε την πρώτη
δόση της ρυθµιζόµενης οφειλής
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:

3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καρδίτσας Κωνσταντίνο Χρυσοστ. Παπαλό για την υπογραφή
του σχετικού συµβολαίου κατά τους όρους της απόφασης αυτής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχαν οι δηµοτικοί
σύµβουλος κ.κ Κωτούλας, Αρχοντής, Γιοβάνης και Βερίλλης λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 387/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΑΝΑΣΙΟΣ

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

