Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:11/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:74/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 19 του
μήνα Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.9035/15.4.2011
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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Αραβανής Ανδρέας
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
7] Μαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος
2.Mπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
10ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.11-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη σύναψη δανείου με την Εθνική
Τράπεζα για αποκατάσταση του Δημοτικού σχολείου Κατούνας με
χρηματοδότηση του Τ.Α.Σ.
Εισηγητής :κ. Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Πρόεδρος κ. Ελευθέριος Αραβανής
Επιτροπή τα παρακάτω:

παίρνοντας το λόγο ανέφερε στην

«Σύμφωνα με το άρθρο 176 του ΔΚΚ (Ν3463/06) οι Δήμοι μπορούν να
συνομολογούν δάνεια με το κράτος, με αναγνωρισμένα πιστωτικά Ιδρύματα ή
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και με κάθε είδους δημόσιους οργανισμούς και
ΝΠΔΔ αποκλειστικά για την πραγματοποίηση σκοπών της αρμοδιότητας ή της
δράσης τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αρμόδιο όργανο για την εισήγηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο είναι η Οικονομική Επιτροπή η οποία μελετά την ανάγκη
σύναψης δανείων και καταρτίζει τους όρους τους.
Από το έτος 2004 ο Δήμος Λευκάδας είχε ζητήσει την αποκατάσταση του πρώην
Δημοτικού Σχολείου Κατούνας από το ΤΑΣ.
Από το ΤΑΣ έχει εκδοθεί η αρίθμ. 1310/2009 άδεια επισκευής σεισμοπλήκτου.
Ο Δήμος Λευκάδας θα πρέπει να συνάψει δάνειο με την Εθνική Τράπεζα, ύψους
34.698,80€. Το δάνειο θα είναι άτοκο με 3 εξάμηνα περίοδο χάριτος και 27 εξάμηνα

πληρωμής. Το ποσό της δόσης είναι 1.284,89€ το εξάμηνο».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και
μετά από διαλογική
συζήτηση,
ομόφωνα αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δ.Σ , σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις
του άρθρου 176(N.3463/06) του Δ.Κ.Κ τη σύναψη δανείου με την Εθνική Τράπεζα,
ύψους 34.698,80€.
Σκοπός του δανείου είναι η αποκατάσταση του κτιρίου του πρώην Δημοτικού
Σχολείου Κατούνας.
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 του δανείου θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:74/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

