ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους
2015 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 361/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 29-12-2015.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
361/2015
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
41/29-12-2015
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
Επιβολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτων για απαιτήσεις του Δήμου Καρδίτσας που
πρόκειται να παραγραφούν
Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα
12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 26565/23-12-2015
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 τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

1) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

2) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος

2) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος

3) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

4) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

4) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

5) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 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 Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με επιβολή κατάσχεσης εις χείρας
τρίτων για απαιτήσεις του Δήμου Καρδίτσας που πρόκειται να παραγραφούν και αφού έλαβε
υπόψη:
1. Την εισήγηση της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδημάρχου κ. Σωτ.
Μπακαλάκου, η οποία ανέφερε:
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά του
Δήμου Καρδίτσας μέχρι 31-12-2011, για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παραγραφής λόγω
παρέλευσης πενταετίας, ανέρχονται στο ποσό των 3.565.454,84 €. Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνονται όλες οι οφειλές προς τον Δήμο Καρδίτσας από οποιαδήποτε αιτία μέχρι την
ανωτέρω ημερομηνία, από το ποσό των 50,00 € και άνω, συμπεριλαμβανομένων και των
νόμιμων προσαυξήσεων. Δεν περιλαμβάνονται οι οφειλές από εισφορά σε χρήμα, για τις
οποίες έχει γίνει ειδική ρύθμιση.
Ως τελευταίο μέτρο αναγκαστικής είσπραξης, ο Δήμος Καρδίτσας μπορεί να επιβάλει
κατάσχεση εις χείρας τρίτου, δηλαδή να κατάσχει στα χέρια τρίτου το ποσό που αυτός
οφείλει στον οφειλέτη του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 982 επ. ΚΠολΔ.
Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου ενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 30-34 του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ Ν.Δ 356/1974).
Η κατάσχεση θα γίνει εις χείρας των έξι τραπεζικών ιδρυμάτων του Νομού Καρδίτσας, ήτοι
τεσσάρων συστημικών (Eurobank, Alpha, Εθνική και Πειραιώς) και δύο συνεταιριστικών
(Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας) με την επίδοση του
κατά νόμον κατασχετηρίου εγγράφου από δικαστικό επιμελητή.
2. Τη συνημμένη κατάσταση οφειλετών του Δήμου Καρδίτσας, στην οποία περιλαμβάνονται
αναλυτικά το όνομα ή η επωνυμία του οφειλέτη, η διεύθυνση, το ΑΦΜ και το συνολικό
οφειλόμενο ποσό (με τις προσαυξήσεις).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, 982 επ. ΚπολΔ και 30-34 του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ Ν.Δ 356/1974).
4. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
αποφάσισε

ομόφωνα

1. Εγκρίνει την επιβολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτων για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά του
Δήμου Καρδίτσας μέχρι 31-12-2011, για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παραγραφής λόγω παρέλευσης πενταετίας και οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 3.565.454,84 €. Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνονται όλες οι οφειλές προς τον Δήμο Καρδίτσας από οποιαδήποτε αιτία μέχρι την
ανωτέρω ημερομηνία, από το ποσό των 50,00 € και άνω, συμπεριλαμβανομένων και των
νομίμων προσαυξήσεων. Δεν περιλαμβάνονται οι οφειλές από εισφορά σε χρήμα, για τις
οποίες έχει γίνει ειδική ρύθμιση.
2. Η κατάσχεση θα γίνει εις χείρας των κάτωθι τραπεζικών ιδρυμάτων:
α) Eurobank Ergasias - Υποκατάστημα Καρδίτσας
β) ALPHA BANK - Υποκατάστημα Καρδίτσας
γ) Εθνική Τράπεζα Ελλάδος – Υποκατάστημα Καρδίτσας
δ) Τράπεζα Πειραιώς - Υποκατάστημα Καρδίτσας
ε) Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
στ) Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
3. Η αναλυτική κατάσταση οφειλετών του Δήμου Καρδίτσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο σκεπτικό της παρούσας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
361/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

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

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

