Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:38/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:339/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 19η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
36871/15.12.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6)Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.38-2011 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύναψη δανείου του Δήμου
Λευκάδας σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.3852/2010.
Εισηγητής:κ.Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
Σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 αρθρ. 264 οι Δήμοι μπορούν να συνoμολογούν δάνεια
εφόσον το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης τους δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων
τακτικών εσόδων. Τα βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα του Δήμου μας ανέρχονται μέχρι
30/11/2011 σε 10.679.063€ και οι μέχρι σήμερα οι ετήσιες υποχρεώσεις των δανείων
σε 480.000€ συν 380.000€ ως αναλογούσα υποχρέωση από το δάνειο του
Διοικητηρίου.

Οι οφειλές του Δήμου μας σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής
ανέρχονται στο ποσό των 10.468.845€.
Το Δ.Σ με την 481/11 απόφασή του, κατά πλειοψηφία αποφάσισε, να απευθυνθεί σε
όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και να αξιολογήσει τις προσφορές για την σύναψη
δανείου 10.468.845,00 ευρώ για την κάλυψη των οφειλών του. Το θέμα πρέπει να
συζητηθεί και στην Οικονομική Επιτροπή η οποία είναι το αρμόδιο όργανο σύμφωνα
με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, να μελετήσει την ανάγκη σύναψης δανείου, να
καταρτίσει τους όρους και να το εισηγηθεί στο Δ.Σ. και να το συμπεριλάβει στο
σχέδιο προϋπολογισμού του 2012.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά, με την ανάγκη σύναψης του δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 72
του Ν.3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

κατά πλειοψηφία

αποφασίζει

Με επτά (7) ψήφους υπέρ και έναν (1) κατά και εγκρίνει :
Α. Την σύναψη δανείου ύψους 10.468.845,00€ για την κάλυψη των οφειλών του
Δήμου.
Β. Ο Δήμος να απευθυνθεί σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και να αξιολογήσει τις
προσφορές για την σύναψη δανείου.
Γ.Το παραπάνω δάνειο να συμπεριληφθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2012.
Ο κος. Μαργέλης ψηφίζει κατά λέγοντας τα παρακάτω:
«α)Υποβαθμίζεται ο ρόλος της Οικονομικής Επιτροπής , γιατί σύμφωνα με το άρθρο
72 του Ν.3852/2010, η σύναψη δανείου εγκρίνεται πρώτα από την παρούσα
Επιτροπή και όχι από το Δ.Σ.
β)Είναι σοβαρή απόφαση για να παρθεί τόσο βιαστικά και με τα δεδομένα στοιχεία ,
τα οποία θεωρώ ανεπαρκή, αδυνατώ να πάρω θέση. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να
δοθεί προσοχή στην αύξηση και τη διαχείριση των εσόδων του Δήμου».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:339/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

