ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 140/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Αυγούστου, του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε
Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής Webex),
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74 του Ν.
4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 13395/6-8-2020
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σαρανταένας Ιωάννης
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Σκληρός Φίλιππος
5
Λιβιτσάνος Ιωάννης
5
Σολδάτος Γεώργιος
6
Σολδάτος Θεόδωρος
6
Μελάς Γεράσιµος
7
Γληγόρης Παναγιώτης
7
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
8
Μαργέλη Μαρία
8
Λάζαρης Απόστολος
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
10
Γαζής Αναστάσιος
10
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
11
Βλάχου Ειρήνη
11
12
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
12
13
Σέρβος Κωνσταντίνος
13
14
Περδικάρης Αθανάσιος
14
15
Γληγόρης Χρήστος
15
16
Γληγόρης Κωνσταντίνος
16
17
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
17
18
Βερροιώτης Ευάγγελος
18
19
Βεροιώτης Αλέξανδρος
19
20
Ζαβιτσάνος Πέτρος
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Τυπάλδος Νικόλαος
22
23
Χαλικιάς Ευάγγελος
23
24
Γιαννιώτης Παναγιώτης
24
25
Τσιρογιάννης Γεώργιος
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 7,8, 9 και 11 της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την ψήφιση του 2 θέµατος της Η.∆. και προσήλθε πριν
ου
την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Γεώργιος προσήλθε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Γληγόρης Χρήστος, Γληγόρης
Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Λιβιτσάνος Ιωάννης και Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
ου
3 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 10 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 15 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση-συµπλήρωση όρων δανειακής σύµβασης που πρόκειται να συνοµολογηθεί µεταξύ
του ∆ήµου Λευκάδας κα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού 700.000,00 € για την εκτέλεση του έργου
µε τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας» (σχετ. η υπ΄αριθ. 267/20 αποφ. Ο.Ε.)
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
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Ο ∆ήµαρχος, κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου την αρ. 267/2020 απόφαση της Ο.Ε. η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 267/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/3103-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 12056/20-7-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7)
µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Τσιρογιάννης Γεώργιος
1
1
Μαργέλη Μαρία
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
2
2
3
4
5
6

Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
Αργυρός Νικόλαος (αναπλ.)
Γαζής Αναστάσιος
Κατωπόδη Νίκη

7
8
9

Βικέντιος Νικόλαος

3
4
5
6

7
8
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου
Λευκάδας.
Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ. Τυπάλδο
Νικόλαο.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Τροποποίηση-συµπλήρωση όρων δανειακής σύµβασης που πρόκειται να συνοµολογηθεί µεταξύ του ∆ήµου
Λευκάδας κα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού 700.000€ για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Βελτίωση
αγροτικής οδοποιϊας»
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε τον λόγο, στην κα Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού,
Λογιστηρ. & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1.ια του Ν.3852/10 1. «Η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο
και την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και
γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:… α) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισµό των όρων τους και την υποβολή της
σχετικής εισήγησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.»
Την αριθµ.410/2019/Α∆Α:Ψ9ΜΩΩΛΙ-ΘΒ9 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για αποδοχή όρων για λήψη επενδυτικού
τοκοχρεωλυσικού δανείου συνολικού ποσού 700.00,00 € από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το οποίο εντάσσεται στο
Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε µε την
υπ΄αριθµ.44173/24-08-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει, για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
Ο φάκελος µε τα στοιχεία της υπόθεσης υποβλήθηκε στο Ζ Κλιµάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου µε το αριθµ.2113/6-02-2020
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών το οποίο συµπληρώθηκε µε το αριθµ.2774/17-2-2020 έγγραφο, για τον
προληπτικό έλεγχό του, σύµφωνα µε το άρθρο 278 του Ν.3852/2010.
Με το αριθµ.9552/3-03-2020 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κοινοποιήθηκε η 070/2020 Πράξη του Ζ΄Κλιµακίου, σύµφωνα
µε την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος µε το αριθµ.2113/6-02-2020 έγγραφο σχεδίου δανειακής σύµβασης
µεταξύ του ∆ήµου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε την επισήµανση ότι ο όρος του άρθρου 10.2, σύµφωνα µε
τον οποίο «Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κ.λπ. ο ∆ΗΜΟΣ σε περίπτωση κήρυξης
έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, δια του παρόντος εκχωρεί στο Τ.Π.& ∆ανείων από τώρα και έως την ολοκλήρωση και το
κλείσιµο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύµβαση ανάθεσης του που έχει συνάψει
µε τον ανάδοχο και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή που έχει λάβει από αυτόν για την καλή εκτέλεση του Έργου» πρέπει να
εγκριθεί από το οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την έκδοση σχετικής συµπληρωµατικής αποφάσεως (πρβλ.Ε.Σ.VIΤµ.736/2019).
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
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την τροποποίηση- συµπλήρωση των όρων της δανειακής σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και που εγκρίθηκαν µε την µε αριθµ.410/2019 απόφαση ∆.Σ., µε τον όρο του άρθρου
10.2 του εγκεκριµένου από το Ζ΄Κλιµάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την Πράξη 070/2020 σχεδίου σύµφωνα µε τον οποίο «Για
πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κ.λπ. ο ∆ΗΜΟΣ σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του
αναδόχου του Έργου, δια του παρόντος εκχωρεί στο Τ.Π.& ∆ανείων από τώρα και έως την ολοκλήρωση και το κλείσιµο του
Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύµβαση ανάθεσης του που έχει συνάψει µε τον
ανάδοχο και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή που έχει λάβει από αυτόν για την καλή εκτέλεση του Έργου» και την υποβολή
της εισήγησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση σχετικής συµπληρωµατικής απόφασης, σύµφωνα µε την επισήµανση της
ανωτέρω Πράξης.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του
άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆.Σ. την τροποποίηση- συµπλήρωση των όρων της δανειακής σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί
µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και που εγκρίθηκαν µε την µε αριθµ.410/2019
απόφαση ∆.Σ., µε τον όρο του άρθρου 10.2 του εγκεκριµένου από το Ζ΄Κλιµάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την Πράξη 070/2020
σχεδίου σύµφωνα µε τον οποίο «Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κ.λπ. ο ∆ΗΜΟΣ
σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, δια του παρόντος εκχωρεί στο Τ.Π.& ∆ανείων από τώρα και έως
την ολοκλήρωση και το κλείσιµο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύµβαση
ανάθεσης του που έχει συνάψει µε τον ανάδοχο και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή που έχει λάβει από αυτόν για την καλή
εκτέλεση του Έργου».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 267/2020.»

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την τροποποίηση- συµπλήρωση των όρων της δανειακής σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί µεταξύ του
∆ήµου Λευκάδας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και που εγκρίθηκαν µε την µε αριθµ.410/2019
απόφαση ∆.Σ., µε τον όρο του άρθρου 10.2 του εγκεκριµένου από το Ζ΄Κλιµάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την Πράξη
070/2020 σχεδίου σύµφωνα µε τον οποίο «Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους,
έξοδα κ.λπ. ο ∆ΗΜΟΣ σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, δια του παρόντος εκχωρεί στο
Τ.Π.& ∆ανείων από τώρα και έως την ολοκλήρωση και το κλείσιµο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν
ή θα απορρεύσουν από τη σύµβαση ανάθεσης του που έχει συνάψει µε τον ανάδοχο και ειδικότερα την εγγυητική
επιστολή που έχει λάβει από αυτόν για την καλή εκτέλεση του Έργου.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 140/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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