ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 92
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00 µ.µ. ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 6234/07-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Ρόκκος Στυλιαν
5. Αραβανής Ανδρέας
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Βικέντιος Νικόλαος
10. Σίδερης Αντώνιος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Σώλος Φώτιος
14. ΚαββαδάςΑθανάσιος
15. Μελάς Βασίλειος
16. ∆ρακονταειδής Κων/νος
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
19. Ροντογιάννης Κων/νος
20. Βλάχος Σπυρίδων
21. Καρτάνος Ιωάννης
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1. Βεργίνης Ξενοφώντας
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Φίλιππας Γεώργιος
5. Μαργέλης Γεώργιος.
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. Γιαννούτσος Πέτρος
8. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
9. Καρβούνης Σπυρίδων
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Πεντεσπίτης Νικόλαος
12. Ζουριδάκης Ευτύχιος
13.
14.
15.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (21) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 05/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Ενηµέρωση ∆.Σ. και απόφαση σχετικά µε την δυνατότητα χρηµατοδότησης
έργων του ∆ήµου µας από ιδιώτη επενδυτή .
Εισηγητής: Κων/νος Α. Αραβανής

1

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της αποστολής ενυπόγραφων αιτηµάτων ∆ηµοτών
µας σχετικά µε την δυνατότητα χρηµατοδότησης έργων στο ∆ήµο µας.
Το ∆.Σ. οµόφωνα δέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Ο κ. Αραβανής Α. Κων/νος , ∆ήµαρχος , εισηγούµενος στο θέµα διαβάζει την
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου της ΚΕ∆Ε :
“ Με αφορµή την υποβολή σωρείας ερωτηµάτων προς την Νοµική µας Υπηρεσία για την
δυνατότητα σύναψης δανείων από τους ∆ήµους και τα Νοµικά Πρόσωπα , σας διαβιβάζουµε
προς ενηµέρωσή σχετική γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της ΚΕ∆Ε κ. Παναγιώτη
Ζυγούρη.
ΘΕΜΑ : “ ∆υνατότητα σύναψης ή µη δανειακών συµβάσεων ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ και νοµικών
προσώπων αυτών απ' ευθείας µε ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυµα”
Κύριοι ∆ήµαρχοι, µε αφορµή πλήθος ερωτηµάτων σχετικά µε το καθεστώς συνάψεως δανείων
από τους ΟΤΑ και ειδικότερα εάν µπορούν νοµίµως οι ∆ήµοι να συνάπτουν δανειακή σύµβαση
µε ιδιωτικό πιστωτικό φορέα µε απ' ευθείας διαπραγµάτευση , έστω και αν τα προσφερόµενα
επιτόκια είναι πολύ χαµηλά, έχω να σας γνωρίσω τα κάτωθι:
1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Α. πιστοληπτική πολιτική διαδικασία συνοµολόγησης δανείων από δήµους και περιφέρειες.
Από τη διάταξη του άρθρου 264 Ν.3852/2010 προκύπτει ότι οι ∆ήµοι µπορούν να
συνοµολογούν δάνεια µόνο µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Προϋπόθεση εποµένως καταρχήν συνάψεως
δανείου από ΟΤΑ είναι ότι πρέπει το πιστωτικό ίδρυµα να είναι από αυτά που η Τράπεζα της
Ελλάδος έχει αναγνωρίσει.
Β. Περαιτέρω, το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης τη δηµόσιας πίστης κάθε ∆ήµου δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών εσόδων του και έτι περαιτέρω το συνολικό χρέος του
∆ήµου που προβαίνει σε δανεισµό να µην υπερβαίνει ποσοστό όπως αυτό καθορίζεται από
την υπ' αριθµ. 43093/2010 (ΦΕΚ Β 1153/30.7.2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.”
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ : Υπάρχουν οι καθαρές διαδικασίες της δωρεάς προς το ∆ήµο ή
κατευθείαν στις Τοπικές Κοινότητες οι οποίες θα µπορούσαν να διαχειριστούν κάποια
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ : Λαµβάνοντας υπόψη και την γνωµοδότηση της ΚΕ∆Ε θεωρώ
ότι δεν µπορούµε να προχωρήσουµε αυτή την διαδικασία.
Μετά τα παραπάνω και από την στιγµή που αµφισβητείται η Νοµική βάση , το θέµα δεν
µπήκε σε ψηφοφορία .

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.92/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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