
 
                             ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΣ  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 
 
 
ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος για την λήψη δανείου ύψους 250.000,00€  που αφορούν την ανακαίνιση των 
αποθηκών στο λιµάνι Αλεξ/πολης  στο πρόγραµµα Jessica.  
 
 
 
 ΄Εχοντας υπόψη  

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 Ν.3852/10 σύµφωνα µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή µελετά την 
ανάγκη δανείων , καταρτίζει τους όρους  τους και εισηγείται σχετικά τούτο στο Δηµοτικό Συµβούλιο. 

2. Την  µε αριθµ . 235/2014     απόφαση   της Οικονοµικής Επιτροπής   για την έγκριση λήψης δανείου µε 
πιστωτικό ίδρυµα για την συµµετοχή στο πρόγραµµα Jessica  και την ανακαίνιση των τριών αποθηκών στο 
λιµάνι της Αλεξ/πολης . 

3. Την µε αριθµ.  236/2014  απόφαση   της Οικονοµικής Επιτροπής   για την έγκριση  όρων σύµβασης για την 
λήψη δανείου µε το πρόγραµµα Jessica  για την ανάδειξη των αποθηκών .  

4. Την µε αριθµ.  417/2014  απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση λήψης δανείου και όρων 
σύµβασης δανείου µε το πρόγραµµα Jessica  .  

5. Την µε αριθµ. 43404/11-7-2014 ανακοίνωση πρόσκλησης  ενδιαφέροντος προς τα πιστωτικά ιδρύµατα , η 
οποία παράλληλα δηµοσιεύθηκε στο site του Δήµου  

6. Το µε αριθµ πρωτ. 44370/16-7-2014 έγγραφο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΒΡΟΥ µε το οποίο µας  
γνωρίζει ότι δύναται να δανειοδοτηθούµε µε επιτόκιο 7,6%(κυµαινόµενο),  µε  διάρκεια εξυπηρέτησης του 
δανείου 10 έτη , µε εξαµηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις µε δικαίωµα προεξόφλησης χωρίς 
ποινή.  

7.  Το µε αριθµ. πρωτ. 44553/17-7-2014 έγγραφο της  ATTICA BANK  µε το οποίο µας ζήτησαν  πλήρη φάκελο 
της επένδυσης και οικονοµικά στοιχεία του Δήµου  όποτε ήταν εκτός προθεσµίας.  

8. Τη µη ανταπόκριση από κανένα λοιπό πιστωτικό ίδρυµα µέχρι την ηµεροµηνία που όριζε η   
  ανακοίνωση πρόσκλησης  ενδιαφέροντος.  

9. Την αριθµ. 239/2014      Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , µε την οποία εισηγείται στο 
Δηµοτικό  Συµβούλιο , την έγκριση επιλογής του πιστωτικού ιδρύµατος της Συνεταιριστικής  Τράπεζας Εβρου  για την 
λήψη του δανείου  των 250.000,00€  µε τους προσφερόµενους όρους  όπως αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω .  
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