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Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του αρθρ. 209 του νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ)
Τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 13 του Ν.3731/2008
Τις διατάξεις του αρθρ.83 του ν.2362/95 (ΦΕΚ247/Α)
Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291τεύχος Β’) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών
5. Την υπ’ αριθμ. 72/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε
πίστωση ποσού 2.460,00€, στον Κ.Α.:02.10.6142.08 του προϋπολογισμού
Οικονομικού Έτους 2015, για «Εργασίες εκπόνησης Προγράμματος Αποκατάστασης
Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου, με σκοπό την αναχρηματοδότηση συναφθέντων
δανείων»
6. Την δυνατότητα που έχουν οι Δήμοι με την ψήφιση του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/A/2412-2014) και σύμφωνα με το άρθρο 81, για συνομολόγηση δανείων με αναγνωρισμένα
πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του
εξωτερικού, με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων
δανείων τους

Αποφασίζει
Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης που θα αναλάβει στο
σύνολο τους, τις εργασίες που αφορούν την τεχνική υποστήριξη και βοήθεια του Δήμου προκειμένου
να καταστεί δυνατή η αναχρηματοδότηση των δανείων του, στην εταιρεία LOCALSERVE
ΣΥΜΒΟΥΛΥΤΙΚΗ Α.Ε. «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ», που εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Κρητικό Παναγιώτη του Δημητρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων
Σύμβουλο, με έδρα: Πανεπιστημίου & Ομήρου 8 – Αθήνα Τ.Κ. 10564, Α.Φ.Μ: 800450897, Δ.Ο.Υ.:
Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, έναντι συνολικής αμοιβής 2.460,00€.
Το αντικείμενο του έργου αφορά:
 την εκπόνηση του Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου
 την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της νέας
δανειακής σύμβασης με σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμου
Το έργο οργανώνεται και υλοποιείται σε μια και μοναδική φάση η οποία περιλαμβάνει:
Α. εκπόνηση του Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου που
περιλαμβάνει:
1. Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικής κατάστασης Δήμου
1.1 Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης
1.1.1 Στοιχεία ενεργητικού
 Ανάλυση απαιτήσεων ανά κατηγορία εσόδου - εκτίμηση δυνατότητας είσπραξης
απαιτήσεων.
 Ταμειακά διαθέσιμα (ανάλυση σε ειδικευμένα - ανειδίκευτα κλπ).
1.1.2 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
 Ανάλυση δανειακών υποχρεώσεων - άληκτο κεφάλαιο, λήξη δανείου, επιτόκιο, δόση
(κατάσταση ανά δάνειο με ανάλυση τόκου & χρεολυσίου)
 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (μακροχρόνιες ρυθμίσεις οφειλών κλπ)
1.1.3 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 Ανάλυση Υποχρεώσεων – Ληξιπρόθεσμες οφειλές

1.1.4




Λοιπές οικονομικές πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την πορεία των
οικονομικών του δήμου
Παροχή εγγυήσεων σε τρίτους (Επιχειρήσεις ΟΤΑ, ΔΕΥΑ κλπ)
Καταπτώσεις εγγυήσεων
Εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις

1.2 Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού 2015.
 Πραγματικές εκτιμήσεις της πορείας είσπραξης των εσόδων για το 2015 με βάση την
εξέλιξή τους μέχρι την σύνταξη του Π.Α.Ο.Λ.
 Πραγματικές εκτιμήσεις των δαπανών με βάση την εξέλιξή τους μέχρι την σύνταξη του
Π.Α.Ο.Λ.
1.3 Αξιολόγηση οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας,
αναφορά στην οικονομική κατάσταση των νομικών προσώπων του Δήμου.
1.4 Συμπεράσματα - προσδιορισμός των προβλημάτων – προτάσεις με συγκεκριμένα μέτρα
αναβάθμισης της οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης
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Προσδιορισμός των στόχων του προγράμματος και των μέτρων περιορισμού των δαπανών
και αύξησης των εσόδων
 Στόχοι του προγράμματος
 Παρουσίαση, ανάλυση, τεκμηρίωση μέτρων περιορισμού των δαπανών. Υπολογισμός
χρηματορροών με χρονικό ορίζοντα τριετίας. Εκτιμήσεις πορείας δαπανών
 Παρουσίαση, ανάλυση, τεκμηρίωση μέτρων και πολιτικών για την αύξηση των ιδίων
εσόδων και τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Υπολογισμός χρηματορροών με χρονικό
ορίζοντα τριετίας. Εκτιμήσεις πορείας εσόδων.

3 Εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης
Κάθε σενάριο θα περιλαμβάνει τρεις άξονες:
 Πορεία εσόδων 2014- 2017
 Πορεία δαπανών 2014-2017
 Προσδιορισμός ετήσιων αποτελεσμάτων - Μεταβολή στοιχείων ισολογισμού.
Β. Συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας
συνομολόγησης του νέου δανείου και ειδικότερα:
 Πρόσκληση προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το ΤΠΔ για υποβολή δεσμευτικών
προσφορών.
 Αξιολόγηση των προσφορών και λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αγιάς
Γκουντάρας Αντώνης

