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                                                40
Η

 Συνεδρίαση /11-12-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 246/2017 

 

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση προσφορών και υποβολή εισήγησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο , 

για την επιλογή χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος και την έγκριση των όρων 

συνοµολόγησης επενδυτικού δανείου για την ανανέωση του στόλου οχηµάτων και 

του µηχανολογικού εξοπλισµού ∆ήµου Καισαριανής. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 40ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 11
η
  του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2017 

ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 14849/05-12-2017 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 1
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ.14753 / 04-

12-2017  εισήγηση  του κ. Χριστοδουλόπουλου Γεώργιου  ∆ιευθυντή των 

Οικονοµικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου 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: Αξιολόγηση Προσφορών και υποβολή εισήγησης στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο,  για την επιλογή χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος και την 

έγκριση των όρων συνοµολόγησης επενδυτικού δανείου για την ανανέωση 

του στόλου οχηµάτων και του µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ήµου 

Καισαριανής.  

Επισυναπτόµενα: Η µε αριθµ. Πρωτ. 143376/10.11.2017 επιστολή του ΤΠκ∆ µε θέµα 

«Χορήγηση επενδυτικού δανείου». 

Σχετικά: 
• 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 / A / 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). 

• Η αριθμ.220/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Καισαριανής «Απόφαση για την κατάρτιση όρων πρόσκλησης ενδιαφέροντος 

στη διαδικασία επιλογής χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τη σύναψη 

επενδυτικού δανείου του Δήμου Καισαριανής, με σκοπό την προμήθεια 

οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού ενδεικτικού ύψους 250.000€». 

• Η με  αριθμ. Πρωτ. 13374/01.11.20107 «Τεχνική έκθεση και ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού», της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Καισαριανής.  

• Η με αριθμ. Πρωτ. 143376/10.11.2017 επιστολή του ΤΠκΔ με θέμα «Χορήγηση 

επενδυτικού δανείου». 

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. 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 04/02/2017  

Αριθ. Πρωτ.:     14753                



Βάσει της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης µε  αριθµ. Πρωτ. 13374/01.11.20107 της 

αρµόδιας Υπηρεσίας, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης προµήθειας 

ανέρχεται στις διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα δύο ευρώ 

(257.672€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

Κατόπιν της µε αριθµ.220/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Καισαριανής η Οικονοµική Υπηρεσία προχώρησε στην µε αριθµ. πρωτ. 

13649/07.11.2017 επιστολή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που 

αποστάλθηκε σε πέντε (5) τραπεζικά ιδρύµατα και συγκεκριµένα στα i) Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος ii) Alfabank iii) Τράπεζα Πειραιώς iv) Eurobank και v) Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων.   

Από την αποστολή της επιστολής έως σήµερα έχει παρέλθει εύλογο χρονικό 

διάστηµα, στο οποίο λήφθηκε πρόταση µόνο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, µε αριθµ. πρωτ.  143376/10.11.2017 που επισυνάπτουµε.  

Σηµειώνουµε ότι βάσει του Π∆ 169/2013, (Φ.Ε.Κ 272 / A / 13-12-2013) προϋπόθεση 

για τη σύναψη δανειακής συµφωνίας µε το ΤΠκ∆ είναι η απροθυµία της αγοράς να 

προβεί σε δανεισµό, όπου: «Απροθυµία θεωρείται ότι συντρέχει εάν τρία (3) εµπορικά 

πιστωτικά ιδρύµατα έχουν αρνηθεί να δανειοδοτήσουν τον υποψήφιο δανειολήπτη ή 

δέχονται να τον δανειοδοτήσουν υπό όρους που απαγορεύουν ή παρακωλύουν 

ουσιωδώς την εκτέλεση του έργου. ∆εν συνιστά απροθυµία της αγοράς η µη χορήγηση 

δανείου λόγω της οικονοµικής κατάστασης του υποψήφιου δανειολήπτη». 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει ή µη την 

πρόταση δανεισµού και τους όρους που θέτει το ΤΠκ∆ και να εισηγηθεί ανάλογα στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο που θα πάρει τη τελική Απόφαση για να συνεχιστεί η 

διαδικασία. 

 

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  

 

Εγκρίνει την συνοµολόγηση επενδυτικού δανείου µε το ΤΠκ∆   µε σκοπό την 

ανανέωση του στόλου οχηµάτων και του µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ήµου 

Καισαριανής. 

Το  ύψος του δανείου ορίζεται στο 100% του ενδεικτικού  προϋπολογισµού της 

σχετικής τεχνικής έκθεσης της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου Καισαριανής . 

Η διάρκεια αποπληρωµής του θα είναι δεκαετής µε σταθερό επιτόκιο 4,95% 

σύµφωνα µε την πρόταση του ΤΠκ∆. 

Η αποπληρωµή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων θα βαρύνει την ανταποδοτική 

υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στο  ετήσιο ποσό που αναλογεί για τα 

επόµενα δέκα (10) έτη από την έναρξη αποπληρωµής του. 

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι και οι προδιαγραφές που παρουσιάζονται στην 

πρόταση του ΤΠκ∆.  

Η Οικονοµική  Επιτροπή εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για  την  έγκριση των 

παραπάνω 

 

 

 

 

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       11/12/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ  
 

 


