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                                                33
Η

 Συνεδρίαση /1-11-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 220/2017 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση για την κατάρτιση των όρων πρόσκλησης ενδιαφέροντος στη 

διαδικασία επιλογής χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για την σύναψη επενδυτικού 

δανείου του ∆ήµου Καισαριανής ,µε σκοπό την προµήθεια οχηµάτων και 

µηχανολογικού εξοπλισµού ενδεικτικού ύψους 250.000,00 € (διακοσίων πενήντα 

χιλιάδων ευρώ). 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 33ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 1
η
  του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2017 

ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα. 1.30µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 13178/27-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  

των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  4
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ.13202/ 30-

10-2017  εισήγηση  του διευθυντή των  Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. 

Χριστοδουλόπουλου Γεωργίου η οποία έχει ως εξής: 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆/ντης Κος Χριστοδουλόπουλος Γ. 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 213 2010767 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Θέμα: Απόφαση για την κατάρτιση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στη διαδικασία επιλογής χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

για τη σύναψη επενδυτικού δανείου, με σκοπό την προμήθεια οχημάτων 

και μηχανολογικού εξοπλισμού, ενδεικτικού ύψους 250.000€. 

Επισυναπτόμενα: 

 

 

1. Τεχνική έκθεση και ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 176 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

• Το άρθρο 264 του Ν.3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

• Το Προεδρικό Διάταγμα 169/2013, (Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013). 

• Η αριθμ. 226/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Καισαριανής «Λήψη απόφασης για τη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου με 

σκοπό την ανανέωση του στόλου οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού 

του Δήμου Καισαριανής» (ΑΔΑ:ΩΡΓ8ΩΕΨ-Λ3Ζ). 

•  

Με την αριθµ. 226/2017 Απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής 

αποφάσισε θετικά για την έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης δυνατοτήτων δανεισµού 

του, µε σκοπό την ανανέωση του στόλου οχηµάτων και του µηχανολογικού του 

εξοπλισµού. 

 

Ειδικότερα και κατά προτεραιότητα για την προµήθεια: 

1. ενός (1) απορριµµατοφόρου τύπου πρέσας (500kg/m3). 

2. ενός (1) φορτωτή τύπου JCB και 

3. ενός µηχανήµατος τεµαχισµού κλαδιών, ξύλων κτλ. 

 

Βάσει της σχετικής µελέτης και της έρευνας αγοράς της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου, 

ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης προµήθειας ανέρχεται περίπου στα διακόσιες 

πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/10/2017  

Αριθ. Πρωτ.:    13202              



Για τη διασφάλιση του αµερόληπτου χαρακτήρα της διαδικασίας ανάθεσης, είναι 

απαραίτητο να συγκεντρώσουµε προσφορές από αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΟΤΑ.  

Για την αξιολόγηση των προσφορών που θα καλεστεί να πραγµατοποιήσει η Οικονοµική 

Επιτροπή και µε εισήγησή της σε δεύτερο χρόνο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι 

απαραίτητο σε αυτές να προσδιορίζεται α) το ύψος του επιτοκίου δανεισµού που 

προσφέρεται β) ο χρόνος αποπληρωµής του δανείου και η τοκοχρεολυτική δόση και γ) 

κάθε άλλος ειδικός όρος. 

 

Οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος θα αποσταλούν µε απόδειξη παραλαβής τουλάχιστον σε 

τρία (3) αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα καθώς και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων.   

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            

 

 

 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  

 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

Την κατάρτιση των όρων πρόσκλησης ενδιαφέροντος στη διαδικασία επιλογής 

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για την σύναψη επενδυτικού δανείου του ∆ήµου 

Καισαριανής ,µε σκοπό την προµήθεια οχηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού 

ενδεικτικού ύψους 250.000,00 € (διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α). 

Για τη διασφάλιση του αµερόληπτου χαρακτήρα της διαδικασίας ανάθεσης, είναι 

απαραίτητο να συγκεντρώσουµε προσφορές από αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΟΤΑ.  

Για την αξιολόγηση των προσφορών που θα καλεστεί να πραγµατοποιήσει η 

Οικονοµική Επιτροπή και µε εισήγησή της σε δεύτερο χρόνο το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, είναι απαραίτητο σε αυτές να προσδιορίζεται α) το ύψος του επιτοκίου 



δανεισµού που προσφέρεται β) ο χρόνος αποπληρωµής του δανείου και η 

τοκοχρεολυτική δόση και γ) κάθε άλλος ειδικός όρος. 

Οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος θα αποσταλούν µε απόδειξη παραλαβής τουλάχιστον σε 

τρία (3) αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα καθώς και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων.   

 

 

 

  

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       1/11/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 


