ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους
2015 και ώρα 9:00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 340/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 7-12-2015.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
340/2015
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
37/7-12-2015
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 του ζητήματος της απροθυμίας της
αγοράς για χρηματοδότηση του Δήμου Καρδίτσας
Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και
ώρα 11.30' π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 25402/7-12-2015
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 έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

κανείς

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος
4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
6) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
7) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος
8) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
9) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντες ήταν οι , 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 του ζητήματος της απροθυμίας της αγοράς για χρηματοδότηση του Δήμου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη:
1. Τη σχετική εισήγηση της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σωτ. Μπακαλάκου
2. Την υπ'αριθμ. 463/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί υπαγωγής του Δήμου
Καρδίτσας στην αναχρηματοδότηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς
εξυγίανση σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 22 του άρθρου 81 Ν. 4316/2014
3. α) Το υπ'αριθ. πρωτ. 216/15-10-2015 έγγραφο του Δήμου Καρδίτσας προς τρία
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ήτοι Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Συνεταιριστική
Τράπεζα Καρδίτσας για υποβολή προσφορών για σύναψη δανείου σύμφωνα με τα ειδικότερα
στο σχετικό έγγραφο αναφερόμενα
β) Το υπ'αριθ. πρωτ. 216α/15-10-2015 έγγραφο του Δήμου Καρδίτσας προς τρία
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ήτοι Τράπεζα ALPHA BANK, Εθνική Τράπεζα και Συνεταιριστική
Τράπεζα Καρδίτσας για υποβολή προσφορών για σύναψη δανείου σύμφωνα με τα ειδικότερα
στο σχετικό έγγραφο αναφερόμενα
4. α) Τα υπ'αριθμ. 002983/22-10-2015 και 003587/7-12-2015 έγγραφα της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Καρδίτσας, με τα οποία παρέχεται αρνητική απάντηση στο υποβληθέν από τον
Δήμο Καρδίτσας αίτημα με το αιτιολογικό ότι υφίστανται περιορισμοί βάσει του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου
β) Τα υπ'αριθμ. 295/2-12-2015 έγγραφο της ALPHA BANK, με το οποίο παρέχεται αρνητική
απάντηση στο υποβληθέν από τον Δήμο Καρδίτσας αίτημα
γ) Η Τράπεζα Πειραιώς, δεν έχει αποστείλει μέχρι σήμερα απάντηση στο αίτημα του Δήμου
Καρδίτσας, γεγονός που συνιστά σιωπηρή άρνηση χρηματοδότησης
δ) Η Εθνική Τράπεζα δεν έχει αποστείλει μέχρι σήμερα απάντηση στο αίτημα του Δήμου
Καρδίτσας, γεγονός που συνιστά σιωπηρή άρνηση χρηματοδότησης
5. Τις διατάξεις του άρθρων 72 Ν. 3852/2010 και 176 Ν. 3463/2006
6. Την πρόταση της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σωτ. Μπακαλάκου γαι
διαπίστωση της απροθυμίας της αγοράς για χρηματοδότηση του Δήμου Καρδίτσας, ώστε να
συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία έγκρισης της χρηματοδότησης του Δήμου Καρδίτσας
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
7. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
8. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης της κ. προέδρου
ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, πλην του
κ. Κρανιά, ο οποίος καταψήφισε
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Διαπιστώνει την απροθυμία της αγοράς για χρηματοδότηση του Δήμου Καρδίτσας δεδομένου
ότι τέσσερα (4) εμπορικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ήτοι η Συνεταιριστική Τράπεζα
Καρδίτσας, η Τράπεζα ALPHA BANK, η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα έχουν
αρνηθεί να δανειοδοτήσουν το Δήμο Καρδίτσας.
Εισηγείται δε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή των διαπιστώσεών της και την
έκδοση σχετικής απόφασης αυτού, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας
υποβολής αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για δανειοδότηση του
Δήμου Καρδίτσας με σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του.

Μειοψήφισε ο κ. Βασ. Κρανιάς
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
340/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

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

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

