ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 155
Στη Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
11177/5-5-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Ανδρέας
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Αραβανής Γεράσιμος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Ρόκκος Στυλιανός
Σίδερης Αντώνιος
Μικρώνης Ζώης
Βεργίνης Ξενοφών
Μακρυγιώργου Νίκη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 32 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε η Πρόεδρος κα Νίκη Μακρυγιώργου
Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ.Αθανάσιος Καββαδάς
ΘΕΜΑ 8ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση της αριθ. 74/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λευκάδας σχετικά με
Κατούνας.

την σύναψη δανείου , για αποκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου

2
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος Αραβανής-Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Σύμφωνα με το άρθρο 176 του Δ.Κ.Κ. οι Δήμοι μπορούν να συνομολογούν δάνεια με
αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα για τη πραγματοποίηση σκοπών των αρμοδιοτήτων τους.
Με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του, πρέπει να καθορίζεται ο σκοπός, οι όροι και η τοκοχρεωλυτική δόση.
Για να συναφθεί δάνειο για την εκτέλεση έργου πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον
προκαταρκτική μελέτη, που να έχει συνταχθεί και εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου , σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10 παρ.1
στ., μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, καταρτίζει τους όρους και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.
Για το συγκεκριμένο θέμα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε μελέτη για την
αποκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Κατούνας των ζημιών από το σεισμό, ύψους
34.691,80€ και εξεδόθη η αριθμ.1310/04 άδεια σεισμόπληκτου από το Τ.Α.Σ. Λευκάδας.
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αρ. 74/2011 απόφασή της , εισηγείται στο
Δ.Σ. τη σύναψη δανείου με την Εθνική Τράπεζα για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με τους
εξής όρους:
Το δάνειο θα είναι άτοκο με 3 εξάμηνα περίοδο χάριτος .
Η εξόφληση του δανείου θα γίνει σε 27 εξάμηνα .
Το ποσό της δόσης να είναι 1.284,89€ το εξάμηνο .
Σήμερα καλούμαστε να εγκρίνουμε την αρ.74/2011 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, με

την οποία μας εισηγείται τη σύναψη

του παραπάνω δανείου και τους

ειδικότερους όρους που αναφέρονται σε αυτή.
Η κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου για την εξόφληση του δανείου να γίνει από
ίδιους πόρους.
Παρακαλώ λοιπόν για την έγκριση των παραπάνω και να εξουσιοδοτηθεί ο

κος

Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση
του εισηγητή και αποφασίζει:
Εγκρίνει την αρ.74/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εισηγείται προς
το Δ.Σ. τη σύναψη του παραπάνω δανείου για την αποκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου
Κατούνας των ζημιών από το σεισμό, ύψους 34.691,80€, και τους ειδικότερους όρους που
αναφέρονται σε αυτή και συγκεκριμένα:
- Το δάνειο θα είναι άτοκο με 3 εξάμηνα περίοδο χάριτος .
- Η εξόφληση του δανείου θα γίνει σε 27 εξάμηνα .
- Το ποσό της δόσης να είναι 1.284,89€ το εξάμηνο .
Η κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου για την εξόφληση του δανείου θα γίνει από
ίδιους πόρους.
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Εξουσιοδοτείται ο κ.Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Ν.Μπραντζουκάκης
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 155/11.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Τα παρόντα μέλη

