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ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Απόφασης 4/2018
Ημερ. Απόφασης 22/1/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου,
με αριθμό 1 / 2017 από 22/1/2018
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 22 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00,
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.150/18/1/2018 έγγραφης
πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς
κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι
παρόντα -6- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Μέλος),
Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)
Απόντες
Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος)
Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν
ΘΕΜΑ: 4
Περί καθορισμού νέων όρων για την δυνατότητα σύναψης τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 120.000
ευρω με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο Τραπεζικό ίδρυμα για την προμήθεια
καινούργιου λεωφορείου 38 θέσεων
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέγνωσε την αριθμ. 147/ 18-01-2018 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας «Σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1στ του Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή μελετά την
ανάγκη σύναψης δανείων, καταρτίζει τους όρους και τους εισηγείται σχετικά στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Σύμφωνα με το άρθρο 264 παρ 1 και 2 του ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά
ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη
χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά,
οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει
το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από
γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών.
β) το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει
ποσοστό των συνολικών εσόδων του, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Ως συνολικό χρέος του θεωρούνται οι
συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του.
Με την αριθμ.178/31-10-2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:78Π1ΩΨ6-ΩΤ9),
αποφασίστηκε ομόφωνα η διερεύνηση για την δυνατότητα σύναψης δανείου ύψους 120.000,00
ευρώ για την αγορά ενός Λεωφορείου 35 θέσεων για να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς
συγκοινωνιακές ανάγκες του δήμου.
Με την αριθμ. 105/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι σύναψης
τοκοχρεωλυτικού δανείου ύψους 120.000,00 ευρώ.
Στάλθηκαν προσκλήσεις εκδήλωσής ενδιαφέροντος στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που διατηρούν
υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του δήμου μας και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων αλλά δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά που να πληροί τους όρους της απόφασης.
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για το λόγο αυτό εισηγούμαστε:
Σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν.3463/2006:
1. Να καλεστούν εκ νέου όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση προσφορών στο Δημαρχείο Αλοννήσου, (γραφείο
Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας) σε χρονικό διάστημα που θα ορισθεί στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί από τον Δήμαρχο.
2. Τον καθορισμό νέων όρων για την δυνατότητα σύναψης δανείου ύψους 120.000 ευρώ
για την προμήθεια καινούργιου λεωφορείου τριάντα επτά (37) θέσεων καθουμένων συν
(1) μία θέση για τον οδηγό προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες για την άσκηση
συγκοινωνιακού έργου και το οποίο θα πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι
δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας, με κινητήρα νέας
αντιρρυπαντικής Euro6.
Η προσφορά για την σύναψη του δανείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κάτωθι όρους:
 Ύψος δανείου 120.000,00 ευρώ.
 Η διάρκεια του Δανείου οφείλει να είναι τουλάχιστον 10 έτη και η διαθεσιμότητα
των κεφαλαίων άμεση (με την υπογραφή της σύμβασης).
 Επιτόκιο σταθερό που μπορεί να μετατραπεί σε κυμαινόμενο ή κυμαινόμενο που
μπορεί να μετατραπεί σε σταθερό, με ή χωρίς περίοδο χάριτος.
 Η συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι …/…/….
Ο Δήμος Αλοννήσου πληροί τις προϋποθέσεις για λήψη δανείου όπως ορίζονται στο
Ν.3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα ανωτέρω, Καλείται να αποφασίσει σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Να καλεστούν εκ νέου όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση προσφορών στο Δημαρχείο Αλοννήσου, (γραφείο
Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας) σε χρονικό διάστημα που θα ορισθεί στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί από τον Δήμαρχο.
2. Καθορίζει νέους όρους για την δυνατότητα σύναψης δανείου ύψους 120.000 ευρώ για
την προμήθεια καινούργιου λεωφορείου τριάντα επτά (37) θέσεων καθουμένων συν (1)
μία θέση για τον οδηγό προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες για την άσκηση
συγκοινωνιακού έργου και το οποίο θα πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι
δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας, με κινητήρα νέας
αντιρρυπαντικής Euro6.
Η προσφορά για την σύναψη του δανείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κάτωθι όρους:
 Ύψος δανείου 120.000,00 ευρώ.
 Η διάρκεια του Δανείου οφείλει να είναι τουλάχιστον 10 έτη και η διαθεσιμότητα
των κεφαλαίων άμεση (με την υπογραφή της σύμβασης).
 Επιτόκιο σταθερό που μπορεί να μετατραπεί σε κυμαινόμενο ή κυμαινόμενο που
μπορεί να μετατραπεί σε σταθερό, με ή χωρίς περίοδο χάριτος.
 Η συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι …/…/….
Ο Δήμος Αλοννήσου πληροί τις προϋποθέσεις για λήψη δανείου όπως ορίζονται στο
Ν.3852/2010.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4 / 2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό
συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ
Αργυρίου Άγγελος
Καλογιάννης Θεόδωρος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Κυριαζή Μαγδαληνή
Χρήστου Δημήτριος

