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ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως υποβολής νέου αιτήματος για την σύναψη επενδυτικού δανείου  
από το Τ. Π. & Δανείων για το έργο της φωταγώγησης της πόλης μας με φωτιστικά leds. 
 
 Πρακτικό της με αριθμό 3ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 2α του μηνός 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  16:00 μ.μ.  συνήλθε στο δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.   1076/29-01-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
             
              ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                          
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  



5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν. μέλος)  
6. Παραγυιού Άννα  
 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

 
                            
 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Μηνά 
Χατζησάββα, η οποία έχει  ως εξής : 

 
 

Ο Δήμος Καισαριανής το 2018, στην αναζήτηση χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου 
‘’Ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού των οδών του Δήμου Καισαριανής’’ (προϋπολογιστικής 
δαπάνης 1.984.000 με ΦΠΑ 24%) είχε τελικά επιλέξει ως χρηματοδοτικό φορέα το ΤΠκΔ για σύναψη 
με αυτό χρηματοδοτικής σύμβασης μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε 
απευθύνει προς αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ΟΤΑ.  

To ΔΣ του ΤΠκΔ στην από 30/8/2018 3657 συνεδρίασή του είχε εγκρίνει την χορήγηση στον Δήμο μας, 
τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 1.6εκ€ (πόροι ΕΤΕπ και ΤΠκΔ) για την εκτέλεση του έργου 
‘’Ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού οδών του Δήμου Καισαριανής’’. 

Προϋπόθεση για την υλοποίηση του εν λόγω έργου ήταν αυτό να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2020, 
και αφού αυτή η προθεσμία δεν κατέστη δυνατόν, για ειδικούς λόγους (ένσταση επί του 
διαγωνισμού από απορριφθέντα υποψήφιο ανάδοχο και ακύρωση του σχετικού διαγωνισμού) να 
επιτευχθεί, εξέλειπε και η δυνατότητά χρηματοδότησης του έργου από το ΤΠκΔ. 

Παρά ταύτα, το ΔΣ του ΤΠκΔ, για να αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις και για να βοηθήσει στην 
εκτέλεση αντιστοίχων έργων παρόμοιων με το δικό μας, στην συνεδρίασή του (3712/7Β/25-6-2020), 
αποφάσισε την αναλογική εφαρμογή των όρων δανειοδότησης και για τον Δήμο μας, για την  
εκτέλεση του εν θέματι έργου. 

Η Δημοτική μας Αρχή επιθυμεί την υλοποίηση του έργου αυτού που θα βελτιώσει την εικόνα της 
πόλης και την ασφάλεια των πολιτών και προς τούτο προτίθεται να  επαναλάβει την διαδικασία που 
απαιτείται προς τούτο, μέσω ανανέωσης της χρηματοδοτικής σύμβασης με το ΤΠκΔ που όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω έληξε μη τιθέμενη σε ισχύ την 31/12/2020.   

Κατόπιν τούτων, μας δίνεται εκ νέου η δυνατότητα να υποβάλλουμε αίτημα δανειακής 
χρηματοδότησης στο ΤΠκΔ με τους ίδιους όρους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (παρομοίως με 
το ακυρωθέν δάνειο). 

 

 



Προϋποθέσεις: 

 Οι συνολικές μας  υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) κατά την 
ημερομηνία του αιτήματος χρηματοδότησης εκ μέρους μας, να μην υπερβαίνουν το 60% των 
συνολικών μας εσόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τους τρεις τελευταίους εγκεκριμένους 
Ισολογισμούς μας: 

2019 = 9.477.002,80 

2018 = 8.934.971,20 

2017 = 8.789.228,79 

Μέσος αριθμητικός όρος 3ετίας = 9.067.067,60 

Όριο 60% = 5.440.240,56 

Συνολικό χρέος 2019 = 3.008.670,37   ποσό που δεν ξεπερνά το όριο του 60% του μέσου 
αριθμητικού όρου των συνολικών εσόδων των τριών τελευταίων ετών που έχουν 
δημοσιοποιημένες και ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις ήτοι 2019, 2018, 2017. 

 

 Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων μας κατά την ημερομηνία του αιτήματός 
χρηματοδότησης εκ μέρους μας, να μην υπερβαίνει το 20% των ετησίων Τακτικών Εσόδων 
μας: 

Σύνολο Βεβαιωμένων Τακτικών Εσόδων 2020 (Ομάδα 0) = 6.533.267    

20% = 1.306.653     συγκριτικό όριο 

Σύνολο Εισπραγμένων Τακτικών Εσόδων 2020 (Ομάδα 0) = 6.457.630    

20% = 1.291.526     συγκριτικό όριο > δανειακής εξυπηρέτησης 

 

Σύνολο Βεβαιωμένων Τακτικών Εσόδων 2019 (Ομάδα 0) = 6.758.609 

20% = 1.351.721     συγκριτικό όριο 

Σύνολο Εισπραγμένων Τακτικών Εσόδων 2019 (Ομάδα 0) = 6.616.542 

20% = 1.323.308     συγκριτικό όριο > δανειακής εξυπηρέτησης 

 

Ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης δανείων: 

2020 Κεφάλαιο = 529.830 



2020 Τόκοι = 108.491 

2020 Σύνολο δανειακής εξυπηρέτησης = 638.321 

 

2019 Κεφάλαιο = 484.759 

2019 Τόκοι = 112.649 

2019 Σύνολο δανειακής εξυπηρέτησης = 607.408 

Εκ των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων που πηγάζουν από τις δεόντως ελεγμένες και 
δημοσιευθείσες Οικονομικές μας Καταστάσεις, συμπεραίνεται ότι η ετήσια εξυπηρέτηση των 
τρεχόντων δανείων μας δεν ξεπερνά σε κάθε περίπτωση το 20% των Τακτικών μας Εσόδων 
(βεβαιωμένων ή εισπραγμένων).    

 

Δεδομένου ότι ο Δήμος μας καλύπτει τις ανωτέρω δύο οικονομικές προϋποθέσεις που θέτει το ΤΠκΔ 
για την υποβολή δανειακού αιτήματος χρηματοδότησης του έργου Φωτισμού των Οδών της πόλης 
μας εκτιμώμενου ύψους 1,6 εκ.€, παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης περί έγκρισης 
σύναψης νέου δανείου από το ΤΠκΔ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη χρηματοδότηση του 
έργου ‘’Ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού οδών του Δήμου Καισαριανής’’. 

 

 

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ΄ οψιν:   
 

 Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών   
 Την σχετική νομοθεσία 
 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την υποβολή νέου αιτήματος για την σύναψη επενδυτικού δανείου  από το Τ. Π. 
& Δανείων για το έργο της φωταγώγησης της πόλης μας με φωτιστικά leds. 
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2021 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                      
                                                                                      1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                                      3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 

                                                                                  5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν. μέλος) 
                                                                                      6. Παραγυιού Άννα 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       02/02/2021 

                                                                     
                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  

                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                                      
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                            
                                                                           
                                                                                  ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 


