23ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 1ης Ιουλίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 23ης/01.07.2022
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 09:30, συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού
Δημαρχείου Κέας στην πλατεία Ιουλίδας, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3074/27-06-2022
πρόσκληση, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010.
Επιβεβαιώνεται η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 4
μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τζουβάρας Ελευθέριος
2. Καμίλης Θεόδωρος
3. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4. Λουρής Αντώνιος
5. Πατηνιώτη Μαρία
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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Θέμα 1 : Λήψη απόφασης για την α) αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένο στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
“Αντώνης Τρίτσης” για την εκτέλεση έργου “Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Ν. Κέας”
και β) εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι :
Με την 81/2022 απόφασή μας (ΑΔΑ 9ΡΓ7ΩΕΔ-0ΝΧ) η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς
το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο με την 43/2022 απόφαση του αποδέχεται
όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με
την 3771/2/14-04-2012 (ΑΔΑ 6ΓΖ5469ΗΗ7-9Α0) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού 1.273.939,73 € ενταγμένου στο Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση βατότητας
αγροτικής οδοποιίας νήσου Κέας», και ως αυτοί αναφέρονται σαφώς και αναλυτικά στο υπ’ αρίθμ.
πρωτ. 35244/15.04.2022 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και εξουσιοδοτεί τη νόμιμο εκπρόσωπό του, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας, για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.
Επειδή, σύμφωνα
1. με το άρθρο 49 του Ν. 4830/2021
“1. Για τη συνομολόγηση δανείων μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των συνδέσμων δήμων και των νομικών προσώπων Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο
υλοποίησης ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εξυπηρέτηση των οποίων, ανεξαρτήτως
εκχώρησης εσόδων εκ μέρους των δικαιούχων, καθώς και η κάλυψη των κάθε είδους εξόδων και
λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης, χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπουργείων, δεν
εφαρμόζονται η παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), και το π.δ. 169/2013 (Α’ 272).
Κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησης του δανείου στον δικαιούχο φορέα από το
διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και για τη σύναψη αυτού, απαιτείται
απόφαση αποδοχής των όρων του μόνο από την οικονομική επιτροπή του Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, ή
από το διοικητικό συμβούλιο στην περίπτωση συνδέσμου δήμων ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α., κατά
παρέκκλιση του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114). Η απόφαση
της οικονομικής επιτροπής που ακολουθεί για τη σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Ο.Τ.Α., αποτελεί δεσμευτική εισήγηση προς το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο…...”
2. το υπ΄ αριθ. πρωτ. 435244/15.04.2022 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
Η Οικονομική Επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με την 3771/2/14-04-2012 (ΑΔΑ 6ΓΖ5469ΗΗ7-9Α0) απόφασή του, με την οποία
εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού 1.273.939,73 € ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, για την εκτέλεση του έργου:
«Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νήσου Κέας», και ως αυτοί αναφέρονται σαφώς και
αναλυτικά στο υπ’ αρίθμ. πρωτ. 35244/15.04.2022 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
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Εξουσιοδοτεί τη νόμιμο εκπρόσωπό του, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας, για την
υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.
Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΤΠΔ
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 122/2022
Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας

Ελευθέριος Τζουβάρας

Τα μέλη

Καμίλης Θεόδωρος
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Λουρής Αντώνιος
Πατηνιώτη Μαρία
Δεμένεγας Νικόλαος
Γροσομανίδη Παρασκευή

