ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 4
Στη Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14.30 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 740/101-2013 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
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Μελάς Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Αραβανής Ελευθέριος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Γαβρίλης Δημήτριος
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Απουσίαζαν
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 29 μέλη.
Στη θέση του παραιτηθέντος κ.
Λιβιτσάνου Γεράσιμου δεν έχει ορκιστεί
νέος σύμβουλος ακόμη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 2/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή όρου της δανειακής σύμβασης, όπως αναδιατυπώθηκε και
εξειδικεύθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3470/15-11-2012 και 3475/10/13-12-2012 αποφάσεις του Δ.Σ.
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούμενος το θέμα, ενημέρωσε το Δ.Σ. για το
αριθμ. 98165/21-12-2012 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με το οποίο μας
γνωρίζει ότι:
“Με την 3470/9/15-11-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως τροποποιήθηκε

με την 3475/10/13-12-2012 απόφασή

του, εγκρίθηκε η αναδιατύπωση και εξειδίκευση του όρου 22 (δικαιωμάτων του Τ.Π. και
Δανείων) του σχεδίου δανειακού συμβολαίου που σας αποστείλαμε με το ανωτέρω σχετικό
έγγραφό μας.
Ο όρος που αναδιατυπώθηκε και εξειδικεύθηκε έχει ως εξής:
Όρος 22: Όλα τα έξοδα, δικαιώματα υπέρ του Τ.Π. και Δανείων για την αξιολόγηση
οικονομικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και
εξόφληση του παρόντος δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που δημιουργούνται σε όλη τη
διάρκεια του δανείου, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 3470/9/15-11-2012 και 3475/10/13-12-2012
αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου, βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη,
συνομολογούνται στο ποσό των € 15.000,00 αναλυμένο ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη
συγκέντρωση, επεξεργασία,έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 10.000,00, β)
έξοδα για διαδικασία έγκρισης, συνομολόγησης και εκταμίευσης δανείου € 4.000,00, γ)
δαπάνες για οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων του ποσού του δανείου €
1.000,00 και θα καταβάλλονται από τον δανειζόμενο κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 3460/4/30-8-2012 του Δ.Σ.
του Τ.Π. & Δανείων.
Για να σας αποστείλουμε το σχέδιο δανειακής σύμβασης με τον αναδιατυπωμένο
ανωτέρω όρο, προς συνομολόγηση του ανωτέρω δανείου, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής του αναδιατυπωμένου όρου.
2. Το αποδεικτικό δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης καθώς επίσης και το έγγραφό
σας, με το οποίο κοινοποιήσατε την απόφασή σας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση”.
Στη συνέχεια εισηγήθηκε στο Σώμα την αποδοχή του όρου 22 της

δανειακής

σύμβασης, όπως αναδιατυπώθηκε και εξειδικεύθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3470/9/15-11-2012 και
3475/10/13-12-2012 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη
λήψη του τοκοχρεολυτικού δανείου.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Παρών 5, οι κ.κ. Α.Καββαδάς, Γ.Μαργέλης, Β.Στραγαλινός, Κ.Μεσσήνη, Β.Μελάς.
Αποχή 5, οι κ.κ. Κ.Δρακονταειδής, Γ.Φίλιππας, Ν.Μπραντζουκάκης, Μ.Νικητάκης,
Γ.Αραβανής.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση και το αριθμ. 98165/21-12-2012 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων,
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Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Αποδέχεται τον όρο της δανειακής σύμβασης, όπως αναδιατυπώθηκε και εξειδικεύθηκε
με τις υπ’ αριθμ. 3470/9/15-11-2012 και 3475/10/13-12-2012 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη χορήγηση δανείου Δήμου, ποσού € 7.742,000,00 για την
εξόφληση χρεών, έως 31-12-2011, προς ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του έτους 2012,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.4038/2-2-2012, (Φ.Ε.Κ. 14 Α/2-2-2012),
σε συνδυασμό με το άρθρο 1, υποπαράγρ. Γ.5.5 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012), ο
οποίος έχει ως εξής:
Όρος 22:
Όλα τα έξοδα, δικαιώματα υπέρ του Τ.Π. και Δανείων για την αξιολόγηση οικονομικών
στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση
του παρόντος δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που δημιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του
δανείου, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 3470/9/15-11-2012 και 3475/10/13-12-2012 αποφάσεις
του

Δ.Σ.

του

Ταμείου,

βαρύνουν

εξ

ολοκλήρου

και

αποκλειστικά

τον

οφειλέτη,

συνομολογούνται στο ποσό των € 15.000,00 αναλυμένο ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη
συγκέντρωση, επεξεργασία,έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 10.000,00, β)
έξοδα για διαδικασία έγκρισης, συνομολόγησης και εκταμίευσης δανείου € 4.000,00, γ)
δαπάνες για οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων του ποσού του δανείου €
1.000,00 και θα καταβάλλονται από τον δανειζόμενο κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθ. 311/2012 απόφαση αποδοχής των όρων.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 4/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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