ΑΔΑ: 68ΟΑΩΡΥ-515

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.03.23 17:32:44
EET
Reason:
Location: Athens

από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 21 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.7711/17.03.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά –Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αντύπας Γεώργιος, τακτικά
μέλη και 7. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2.
Αναγνώστου Ιωάννης, 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο διευθυντής
οικονομικών υπηρεσιών, κ. Κατσάρης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 50/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης δανείου μεταξύ Δήμου και Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού
οργανισμού για την «Βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και
εξοικονόμηση ενέργειας», για τους όρους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τον καθορισμό της
διαδικασίας επιλογής χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.8071/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης,
σχετικά με λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης δανείου μεταξύ Δήμου και Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού
οργανισμού για την «Βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και
εξοικονόμηση ενέργειας», για τους όρους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τον καθορισμό της
διαδικασίας επιλογής χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισάγετε το παρόν για συζήτηση και λήψη απόφασης από την Επιτροπή αναφορικά με το
αντικείμενο του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
Εξαιρετικής σημασίας υποδομή για την σύγχρονη, άνετη και ασφαλή λειτουργία μιας πόλης είναι ο φωτισμός
των δρόμων και συνολικά των Δημόσιων χώρων. Ο Δημόσιος/Δημοτικός φωτισμός αποτελεί παράλληλα έναν
σημαντικό παράγοντα της αισθητικής εικόνας, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της ελκυστικότητας
της πόλης.
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Ηλιούπολης, έχει εκπονηθεί και βρίσκεται σε φάση
ολοκλήρωσης μία ολοκληρωμένη μελέτη επανασχεδιασμού και ολικής αναβάθμισης του οδοφωτισμού της
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πόλης, με προσδιορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων φωτισμού των δρόμων και με χρήση των πλέον
σύγχρονων τεχνολογιών, με παράλληλη μεγάλης κλίμακας εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
Η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου σύγχρονου συστήματος οδοφωτισμού με λαμπτήρες LED και έξυπνη
απομακρυσμένη διαχείριση σε όλο το οδικό δίκτυο συνιστά μία εκτεταμένη οριζόντια αναβάθμιση της πόλης.
Είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση με χαρακτηριστικά τεχνολογιών “ Έξυπνης Πόλης” που λαμβάνει χώρα στην
Ηλιούπολη.
Με βάση την υπ. αριθ. 33/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Ηλιούπολης προτίθεται να
προβεί στη σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο
αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό για την «Βελτίωση – Αναβάθμιση του
Δημοτικού Φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας» προϋπολογισμού
3.000.000 ευρώ όπως προβλέπεται από το άρθρο 264 του Ν. 3852/2010.
Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 θα καλέσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και
κάθε αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση προσφορών μέχρι 4/4/2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο
Ηλιούπολης, Σοφ. Βενιζέλου 112 & Πρωτόπαππα, ΤΚ 16342 στο γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
Η προσφορά για τη σύναψη δανείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κάτωθι όρους:
Ύψος δανείου: 3.000.000 ευρώ


Επιθυμητή διάρκεια του Δανείου μέχρι 25 έτη, με άμεση διαθεσιμότητα των κεφαλαίων (με την υπογραφή της
σύμβασης)



Επιτόκιο σταθερό που μπορεί να μετατραπεί σε κυμαινόμενο ή κυμαινόμενο που μπορεί να μετατραπεί σε
σταθερό. Επιθυμητή περίοδος χάριτος μέχρι 3 έτη.



Η συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2017.
Η αξιολόγηση και η επιλογή της συμφερότερης προσφοράς για τον Δήμο θα γίνει από την Οικονομική
Επιτροπή η οποία θα εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη της απόφασης για:

−

Την αναγκαιότητα της σύναψης του δανείου

−

την έγκριση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

−

την έγκριση του τρόπου αξιολόγησης των προσφορών

−

την έγκριση για την αποστολή της συνημμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων και προς τα αναγνωρισμένα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, ALPHA
BANK, EUROBANK - ΕRGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) στην ευρύτερη περιοχή
του Δήμου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση προσφορών μέχρι 4/4/2017 και ώρα 13:00 στο
Δημαρχείο Ηλιούπολης, Σοφ. Βενιζέλου 112 & Πρωτόπαππα, ΤΚ 16342 στο γραφείο του Αντιδημάρχου
Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το
οποίο έχει ως εξής:
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Ο Δήμος Ηλιούπολης προτίθεται να προβεί στη σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου με το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό για
την «Βελτίωση – Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση
ενέργειας» προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ όπως προβλέπεται από το άρθρο 264 του Ν. 3852/2010.
Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και την με αριθ. …… απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
καλεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε άλλο αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα ή
Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση
προσφορών μέχρι 4/4/2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Ηλιούπολης, Σοφ. Βενιζέλλου 112 & Πρωτόπαππα,
ΤΚ 16342 στο γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
Η προσφορά για τη σύναψη δανείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κάτωθι όρους:
Ύψος δανείου: 3.000.000 ευρώ


Επιθυμητή διάρκεια του Δανείου έως 25 έτη, με άμεση διαθεσιμότητα των κεφαλαίων (με την υπογραφή
της σύμβασης)



Επιτόκιο σταθερό που μπορεί να μετατραπεί σε κυμαινόμενο ή κυμαινόμενο που μπορεί να μετατραπεί σε
σταθερό. Επιθυμητή περίοδος χάριτος μέχρι 3 έτη.



Η συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2017

Η αξιολόγηση και η επιλογή της συμφερότερης προσφοράς για τον Δήμο θα γίνει από την Οικονομική
Επιτροπή η οποία θα εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο Δήμος Ηλιούπολης πληροί τις προϋποθέσεις για λήψη
δανείου όπως ορίζονται στο Ν. 3852/2010.
Μετά ο Πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απέχοντος του κ. Αντύπα ο οποίος κατά τη δήλωσή του θεωρεί ότι η μελέτη είναι ελλιπής)
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα της σύναψης του δανείου μεταξύ Δήμου και Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την
«Βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση
ενέργειας».
2. Εγκρίνει τους όρους εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Ύψος δανείου: 3.000.000 ευρώ


Επιθυμητή διάρκεια του Δανείου έως 25 έτη, με άμεση διαθεσιμότητα των κεφαλαίων (με την υπογραφή
της σύμβασης)
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Επιτόκιο σταθερό που μπορεί να μετατραπεί σε κυμαινόμενο ή κυμαινόμενο που μπορεί να μετατραπεί
σε σταθερό. Επιθυμητή περίοδος χάριτος μέχρι 3 έτη.



Η συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2017

3. Η Οικονομική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές και θα επιλέξει τη συμφερότερη προσφορά για
τον Δήμο, την οποία και θα εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
4. Εγκρίνει την αποστολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και προς τα αναγνωρισμένα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, ALPHA
BANK, EUROBANK - ΕRGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) στην ευρύτερη
περιοχή του Δήμου προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση προσφορών μέχρι
4/4/2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Ηλιούπολης, Σοφ. Βενιζέλου 112 & Πρωτόπαππα, ΤΚ 16342
στο γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 23.3.2017

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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