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Η

 Συνεδρίαση / 19-03-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 62/2018 

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση για την κατάρτιση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στη διαδικασία επιλογής χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για τη 

σύναψη επενδυτικού δανείου, µε σκοπό την «Ενεργειακή Αναβάθµιση του 

Οδοφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής». 

Ενδεικτικό ύψους προϋπολογιστικής δαπάνης 1.984.000,00 (µε Φ.Π.Α 24%) 

 
 

Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 19
η
  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2018 

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. 3017/ 14-03-2018 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 12
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  την µε αριθµ. πρωτ . 3204/ 19-

03- 2018 εισήγηση της κ. Κωνσταντοπούλου Β. Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής: 
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Υπηρεσίας  

                                                                                                                             κ. Χριστοδουλόπουλο 

           

 

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 «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού 

του  Δήμου Καισαριανής»  

              Ενδεικτικό ύψους προϋπολογιστικής δαπάνης   1.984.000,00 € ( με Φ.Π.Α. 24%).  

 

 

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 / A / 13-12-2013). 

 

Η αριθμ. 70/2018 19/3/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής  

«Λήψη απόφασης 

 για τη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου με σκοπό την  Ενεργειακή Αναβάθμιση του 

Οδοφωτισμού του  Δήμου Καισαριανής»  Ενδεικτικό ύψους προϋπολογιστικής δαπάνης   

1.984.000,00 € ( με Φ.Π.Α. 24%).  

(ΑΔΑ:  ΨΩ9ΠΩΕΨ-ΖΨΟ)                          ). 

Με την αριθμ. 70 /2018 Απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής 

αποφάσισε θετικά για την έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης δυνατοτήτων δανεισμού 

του, με σκοπό «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού του  Δήμου Καισαριανής» . 

 

Ειδικότερα και κατά προτεραιότητα για την προμήθεια: 



1. Φωτιστικών Σωμάτων με  ενδεικτικό πλήθος  τα  1500 τεμάχια , πλήθος το οποίο 

έχει προέρθει από καταγραφή και τοπογραφική αποτύπωση του ήδη υπάρχοντος 

φωτισμού. Στην αξία συμπεριλαμβάνονται και οι  βραχίονες στήριξης των φωτιστικών 

σωμάτων όπου απαιτηθούν.  

2. Βάσει της σχετικής μελέτης και της έρευνας αγοράς της αρμόδιας  Υπηρεσίας του 

Δήμου, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης προμήθειας ανέρχεται περίπου 

στο ένα εκατομμύριο  εννιακόσιες ογδόντα τέσσερεις  χιλιάδες ευρώ  (1.984.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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 Δημοτικό 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 

Δανείων. 

 
Συνηµµένα  
1)Ανακοίνωση ΚΑΠΕ 

www.cres.gr/kape/news/deltia/deltio_odigos%20meleton_20170221.htm 
2) Οδηγός Μελετών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισµού 

ΟΤΑ  Α΄& Β 

www.cres.gr/kape/pdf/press/Ο∆ΗΓΟΣ%20ΜΕΛΕΤΩΝ%20-%20Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ.pdf 
3) Έκθεση Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Καισαριανής 
 https://kaisariani.gr/wp-content/uploads/2017/09/3-
%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-
%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-
%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3-
%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf 

 

 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 

Βασιλική Κωνσταντοπούλου 

 

  

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 κατάρτιση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη 

διαδικασία επιλογής χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για τη σύναψη επενδυτικού 

δανείου, µε σκοπό την «Ενεργειακή Αναβάθµιση του Οδοφωτισµού του ∆ήµου 

Καισαριανής» (ενδεικτικό ύψους προϋπολογιστικής δαπάνης 1.984.000,00 (µε Φ.Π.Α 

24%). 

 

 

 

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       19/03/2018 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 


