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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                       

         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της µε αριθ. 29ης/2022  Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ. 324/2022 

Στην Λευκάδα σήµερα  στις 16 του µηνός Ιουνίου του έτους  2022,  ηµέρα  Πέµπτη και  ώρα 12:00,  
ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 
75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 
13038/10.6.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόµιµα στα µέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ                    

1 Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1 Λύγδας Σπυρίδων 

2 Σέρβος Κων/νος 2 Λιβιτσάνος Ιωάννης 

3 Βικέντιος Νικόλαος 3 Γιαννιώτης Παναγιώτης 

4 Τσιρογιάννης Γεώργιος 4  

5 Κοντογιώργης Σπυρίδων 5  

6 Μαργέλη Μαρία 6  

7  7  

8  8  

9  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. 
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων προσήλθε πριν την συζήτηση του 4
ου

 θέµατος της Η.∆. 
 Ο κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης προσήλθε κατά την συζήτηση του 4

ου
 θέµατος της Η.∆., αποχώρησε πριν την 

συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆. επέστρεψε πριν την συζήτηση του 10
ου

 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε εκ 
νέου πριν την συζήτηση του 13ου θέµατος της Η.∆. 
 Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9

ου
 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε 

πριν την συζήτηση του 10
ου

 θέµατος της Η.∆ 
 
  
ΘΕΜΑ 11

ο
:  Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης σχεδίου δανειστικού συµβολαίου που πρόκειται να συνοµολογηθεί 

µεταξύ του ∆ήµου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυσικού δανείου 
ύψους 377.000,00€ για την εκτέλεση του έργου: «∆ιαµόρφωση Πνευµατικού Κέντρου ∆.Ε. Σφακιωτών ∆ήµου 
Λευκάδος», ενταγµένου στο Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

  Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος 
 
 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των 
µελών της Επιτροπής τα εξής: 
«-Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4830/18-09-2021/(ΦΕΚ 169 Α΄)σύµφωνα µε τις οποίες ορίζεται: «1. Για τη 
συνοµολόγηση δανείων µεταξύ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού, των 
συνδέσµων δήµων και των νοµικών προσώπων Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών αναπτυξιακών 
προγραµµάτων, η εξυπηρέτηση των οποίων, ανεξαρτήτως εκχώρησης εσόδων εκ µέρους των δικαιούχων, 
καθώς και η κάλυψη των κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνοµολόγησης και εξόφλησης, 
χρηµατοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(Π∆Ε) Υπουργείων, δεν εφαρµόζονται η παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α' 87), και το π.δ. 
169/2013 (Α' 272). Κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησης του δανείου στον δικαιούχο φορέα από 
το διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και για τη σύναψη αυτού, απαιτείται απόφαση 
αποδοχής των όρων του µόνο από την οικονοµική επιτροπή του Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθµού, ή από το διοικητικό 
συµβούλιο στην περίπτωση συνδέσµου δήµων ή νοµικού προσώπου Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση του άρθρου 176 
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114)…» 
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-την µε αριθµ.3725/9/14-1-2021/Α∆Α:6ΕΞΟ469ΗΗ7-9∆Φ απόφαση του ∆.Σ. του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
δανείων, περί εγκρίσεως αναπτυξιακού τοκοχρεολυσικού δανείου ποσού 377.000€ δτον ∆ήµο Λευκάδας για την 
εκτέλεση του έργου «∆ιαµόρφωση Πνευµατικού Κέντρου ∆.Ε.Σφακιωτών ∆ήµου Λευκάδας» ενταγµένου στο 
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 
-τη µε αριθµ.27/2021/Α∆Α:ΩΧΞ8ΩΛΙ-ΥΟ0 απόφαση ∆.Σ. Λευκάδας περί αποδοχής των όρων για τη λήψη 
αναπτυξιακού τοκοχρεολυσικού δανείου 
-τη µε αριθµ.5/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί διενέργειας προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας της 
δανειακής σύµβασης, κατά την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της δανειακής σύµβασης 
- το µε αριθµ.(0)103280_21/24-11-2021 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων που αφορά στην 
αποστολή του σχεδίου του δανειστικού συµβολαίου. Το έγγραφο εστάλη σε ορθή επανάληψη στις  6-06-2022 
 
Κατόπιν των ανωτέρω 

Εισηγούµαστε 

την έγκριση του σχεδίου του δανειστικού συµβολαίου που πρόκειται να συνοµολογηθεί µεταξύ του ∆ήµου 
Λευκάδας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυσικού δανείου ύψους 
377.000,00€ χορηγούµενου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, κατά ποσοστά 50% από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων 
για την εκτέλεση του έργου «∆ιαµόρφωση Πνευµατικού Κέντρου ∆.Ε.Σφακιωτών ∆ήµου Λευκάδας» ενταγµένου 
στο Πρόγραµµα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.» 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως 
αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  
το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Την έγκριση του σχεδίου του δανειστικού συµβολαίου που πρόκειται να συνοµολογηθεί µεταξύ του 
∆ήµου Λευκάδας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυσικού δανείου 
ύψους 377.000,00€ χορηγούµενου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, κατά ποσοστά 50% από 
πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και δανείων για την εκτέλεση του έργου «∆ιαµόρφωση Πνευµατικού Κέντρου ∆.Ε.Σφακιωτών ∆ήµου Λευκάδας» 
ενταγµένου στο Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ως κατωτέρω: 
 
 

 

 

 

 

 

 























































 

 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 324/2022.               

 
 
 
              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                   ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 


