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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    19/10/2017 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  226 

 
Πρακτικό της µε αριθµό 22ης/19.10.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 19η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,19/10/2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.12559/13.010.2017, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Αξιώτης Χρήστος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3.Βοσκόπουλος Χρήστος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4 Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης. 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5.Αλεξοπούλου Μαρία 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6.Γαβρίλης  Γεώργιος 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Καµπάκας Αντώνης  
17. Βούρλος ∆ηµήτρης  
18. Λυκούδης Αλεβίζος  
19. Κακανάκης Ευάγγελος  
20. Κατσαρέλης Νικόδηµος  



 2 

21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για τη συνοµολόγηση επενδυτικού δανείου µε 
σκοπό την ανανέωση  του στόλου οχηµάτων  και του µηχανολογικού 
εξοπλισµού του ∆ήµου Καισαριανής. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  του 
Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη 
Συµεών η   οποία έχει ως εξής:    
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010764 
 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

**** 

Θέμα: Λήψη απόφασης για τη συνοµολόγηση επενδυτικού δανείου µε σκοπό την 
ανανέωση  του στόλου οχηµάτων  και του µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ήµου 
Καισαριανής. 
 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει συζητήσει στο παρελθόν, µε διάφορες αφορµές, για την 
κατάσταση του στόλου οχηµάτων του ∆ήµου µας, ειδικά για το γερασµένο, µε πολλά 
προβλήµατα και σε µεγάλο βαθµό ασύµφορο πλέον στη συντήρηση και λειτουργία, 
εξοπλισµό της Υπηρεσίας Καθαριότητας.  

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   17/10/2017  
Αριθ. Πρωτ.:     12693                
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Ενδεικτικά η εικόνα για τα οχήµατα που διαθέτει η Υπηρεσία και για το χρόνο 
κυκλοφορίας τους: 

α/α Τύπος Αριθµός 
οχηµάτων 

Έτος κυκλοφορίας 

1 

Απορριµµατοφόρα 
(βαρέως τύπου µε µύλο ή 
πρέσα) 

7 
1997, 2000, 2000, 2002, 2002, 2007, 
2008 

2 
Απορριµµατοφόρα-
πρεσάκια 

2 
2005, 2005 (Το ένα σε ακινησία µε 
µη επισκευάσιµες βλάβες) 

3 Νταλίκες µεταφόρτωσης 2 2002, 2005 

4 Βραχιονοφόρα-γερανοί 2 1992,2008 

5 Πλυντήρια κάδων 
2 

2001, 2004 (Το ένα σε ακινησία µε 
µη επισκευάσιµες βλάβες) 

6 Γεωργικός ελκυστήρας 1 1992 

7 Σκούπα 1 2001 

8 Φορτηγά ανατρεπόµενα 
4 

1993, 1997, 1997, 2004 (Το ένα σε 
ακινησία µε µη επισκευάσιµες 
βλάβες) 

9 Φορτωτές 
2 

2001, 2001 (Το ένα παροπλισµένο 
και το άλλο σε ακινησία µε σοβαρές 
βλάβες) 

10 Βυτιοφόρο 1 2009 

 
Στον παραπάνω στόλο οχηµάτων στηρίζεται η καθηµερινή αποκοµιδή των 
απορριµµάτων και η µεταφορά τους στους χώρους ταφής και επεξεργασίας µε 
αποτέλεσµα να καταπονούνται και να φθείρονται συστηµατικά. Η αναγκαίες εργασίες 
για τη συντήρηση τους έχουν αναµενόµενα πολλαπλασιαστεί τα προηγούµενα χρόνια, 
ενώ σταδιακά παρουσιάζονται βλάβες που δεν είναι επισκευάσιµες είτε λόγω 
έλλειψης ανταλλακτικών, είτε λόγω µη συµφέρουσας δαπάνης.  
Η γνωστή πολύ άσχηµη οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου µας, λόγω της ραγδαίας 
µείωσης της χρηµατοδότησης τα τελευταία χρόνια (πάνω από 60% από το 2009 έως 
σήµερα) και των δυσανάλογα µεγάλων δανειακών υποχρεώσεων του (ετήσια δαπάνη 
608.000€) καθιστούν αδύνατη την ανανέωση του στόλου µε ιδία έσοδα, ενώ µε 
µεγάλη δυσκολία αντιµετωπίζονται οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης που 
εξασφαλίζουν την κίνηση και την ασφάλεια  στη λειτουργία των οχηµάτων. Για το 
2017 η δαπάνη συντήρησης και επισκευής έχει ήδη φτάσει τις 61.000€, ενώ 
ενδεικτικά και µόνο για την απαραίτητη συντήρηση της υπερκατασκευής δυο (2) 
απορριµµατοφόρων (ΚΗΙ 1788 του 2000 και ΚΗΙ 6001 του 2002) εκτιµάται ότι θα 
απαιτηθούν το επόµενο διάστηµα περίπου 25.000€.  

Στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων αντιµετώπισης του προβλήµατος και στο 
πλαίσιο του ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣ∆Α) που ψήφισε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο στο τέλος του 2015, διαµορφώσαµε και ψηφίσαµε µε την 
157/2016 Απόφαση του ∆.Σ. πρόταση χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «∆ράσεις για 
την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων» στον Άξονα 14 του ΕΣΠΑ 
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«∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων», ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.867.998€. Με την πρότασή µας 
εξασφαλιζόταν η ριζική ανανέωση του µηχανολογικού εξοπλισµού και του στόλου 
οχηµάτων της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καισαριανής. Η µελέτη που 
καταθέσαµε εµπρόθεσµα αξιολογήθηκε ψηλά (61η στις περίπου 120 προτάσεις που 
τελικά κατατέθηκαν εµπρόθεσµα). Ωστόσο ένα χρόνο µετά τη λήξη της υποβολής 
προτάσεων, η υλοποίηση του δεν έχει προχωρήσει, ενώ µε τα δεδοµένα που έχουν 
διαρρεύσει µεθοδεύεται η τελική ένταξη µε κριτήρια που θα οδηγήσουν στον 
αποκλεισµό του ∆ήµου µας.  

 

 

Με τα παραπάνω καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών 
δυνατοτήτων χρηµατοδότησης για την προµήθεια οχηµάτων και εξοπλισµού και 
συγκεκριµένα η εξέταση των δυνατοτήτων σύναψης δανείου σύµφωνα µε το Π∆ 
169/2013, που σε πρώτη  φάση θα καλύπτει τις απολύτως άµεσες 
προτεραιότητες. 

 

Σε συνδυασµό µε τους όρους του δανεισµού και τις οικονοµικές δυνατότητες του 
∆ήµου, προτεραιότητα µπαίνει: 

1. στην αγορά ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας (500kg/m
3
)  

2. ενός (1) φορτωτή τύπου JCB και  

3. σε εξοπλισμό που αφορά την αποκομιδή και διαχείριση κλαδιών, ξύλων κτλ. 

Η προµήθεια εκτιµάµε ότι θα είναι ύψους περίπου 250.000€. Θα βελτιώσει το 
έργο της αποκοµιδής, την ασφάλεια του εργαζόµενου προσωπικού και θα 
εξοικονοµήσει από τις κοστοβόρες επισκευές. 

 

Σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 3617/6-7-2017 απόφαση του ∆Σ του Τ.Π και ∆ανείων 
για τα επιτόκια χορήγησης δανείων προς Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, τους 
Συνδέσµους και Ενώσεις Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.∆.∆. (που είναι 
ενδεικτικά της υπόλοιπης αγοράς και πιθανά πιο ευνοϊκά) οι όροι του δανεισµού 
ανάλογα µε το είδος του επιτοκίου κυµαίνονται σήµερα στα κάτωθι: 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ [ME]  

Α] ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ 3,70% + Euribor εξαµήνου ΜΕ1 Σταθερό για τα δέκα ( 10 ) 
πρώτα έτη 4,95% 
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Γ ια το υπόλοιπο µέχρι τη λήξη 
της διάρκειας εξυπηρέτησης 
του δανείου κυµαινόµενο 
επιτόκιο µε βάση το Euribor 
6µήνου + περιθώριο 3,70% 
αναπροσαρµοζόµενο την 1/1 & 
1/7 εκάστου έτους. 

Σταθερό για τα δέκα ( 10 ) 
πρώτα έτη 4,95% 

3,70% + Euribor 
δωδεκαµήνου 

ΜΕ2 

Γ ια το υπόλοιπο µέχρι τη λήξη 
της διάρκειας εξυπηρέτησης 
του δανείου κυµαινόµενο 
επιτόκιο µε βάση το Euribor 
12µήνου + περιθώριο 3,70% 
αναπροσαρµοζόµενο την 1/1 
εκάστου έτους. 

 

 

Με βάση τα παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει Απόφαση για 
την έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης δυνατοτήτων για δανεισµό του, µε 
σκοπό την ανανέωση του στόλου οχηµάτων και του µηχανολογικού του 
εξοπλισµού. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης    
 
 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Την έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης δυνατοτήτων για  τη συνοµολόγηση 
δανείου  µε σκοπό την ανανέωση του στόλου οχηµάτων και του 
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µηχανολογικού του εξοπλισµού , ενδεικτικού ύψους 250.000,00€ και πιο 
συγκεκριµένα για : 

1. την αγορά ενός (1) απορριµµατοφόρου τύπου πρέσας (500kg/m3)  
2. ενός (1) φορτωτή τύπου JCB και  
3.  εξοπλισµό που αφορά την αποκοµιδή και διαχείριση κλαδιών, ξύλων 

κτλ. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός των αιτούµενων 
οχηµάτων και µηχανηµάτων, θα προσδιοριστεί µε εισήγηση των αρµόδιων 
υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

 

 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) 
Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Σοφιανόπουλος Γεώργιος 17)Καµπάκας 
Αντώνιος  18) Βούρλος ∆ηµήτριος  19) Λυκούδης Αλεβίζος 20) Κακανάκης 
Ευάγγελος, 21) Κατσαρέλης Νικόδηµος  . 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      19/10/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


