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Η

 Συνεδρίαση / 11-06-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 127/2018 

 

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

για την επιλογή χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος και έγκριση των όρων 

συνοµολόγησης επενδυτικού δανείου µε σκοπό την «Ενεργειακή Αναβάθµιση του 

Οδοφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής». 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 16ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 11
η
  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  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. 5883 /07-06-2018  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 2
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  την µε αριθµ. πρωτ  5887 /08-

06-2018  εισήγηση του κ. Χριστοδουλόπουλου Γ. Προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής . 
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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 µε σκοπό την «Ενεργειακή Αναβάθµιση 

του Οδοφωτισµού του  ∆ήµου Καισαριανής» 

Επισυναπτόµενα: 

Η αριθµ. 70/2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής  

«Λήψη απόφασης  για τη συνοµολόγηση 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%).  (Α∆Α:  ΨΩ9ΠΩΕΨ-ΖΨΟ)                           

Με την αριθµ. 70 /2018 Απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

Καισαριανής αποφάσισε θετικά για την έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης 

δυνατοτήτων δανεισµού του, µε σκοπό «Ενεργειακή Αναβάθµιση του 

Οδοφωτισµού του  ∆ήµου Καισαριανής» . 

Ειδικότερα και κατά προτεραιότητα για την προµήθεια: 

Φωτιστικών σηµείων  µε  ενδεικτικό πλήθος  τα  2500 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 και λαµπτήρες..  

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

∆ήµου, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης προµήθειας ανέρχεται 

περίπου στο ένα εκατοµµύριο  εννιακόσιες ογδόντα τέσσερεις  χιλιάδες ευρώ  

(1.984.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 24% 

Οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος σταλθήκαν   µε απόδειξη παραλαβής τουλάχιστον σε 

πέντε (5) αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα καθώς και στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων την 26.3.2018 



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. 39778 /27.03.2018 που επισυνάπτουµε µε θέµα «Χορήγηση 

επενδυτικού δανείου». 

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

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 Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  

 

                                                  Γιώργος  Χριστοδουλόπουλος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 πρόταση δανεισµού και τους όρους που θέτει το ΤΠκ∆ και εισηγείται 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την επιλογή χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος και την 

έγκριση των όρων συνοµολόγησης επενδυτικού δανείου µε σκοπό την «Ενεργειακή 

Αναβάθµιση του Οδοφωτισµού του  ∆ήµου Καισαριανής» 

 

 

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       11/06/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


