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από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.10809/21.4.2017 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 οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αναγνώστου Ιωάννης,
τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αντύπας Γεώργιος, 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες
στη συνεδρίαση είναι ο αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης,
Μακρής και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 96/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τη
λήψη δανείου 3.000.000 €, για την «Βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων
τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας»
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 1ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.11128/2017 έγγραφό του 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:
Με την με αριθ. 33/2017 απόφασή, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την αναγκαιότητα και τη διερεύνηση
της δυνατότητας σύναψης μακροπρόθεσμου 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» του Δήμου
Ηλιούπολης με προϋπολογισμό 3.000.000 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει .
Ο Δήμος ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία για την επιλογή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος έστειλε
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα παρακάτω έξι πιστωτικά ιδρύματα:1) στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων,2) στην Τράπεζα Πειραιώς,3) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 4) στην Τράπεζα ALPHA
BANK Α.Ε., 5) στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E., 6)Τράπεζα Αττικής, σύμφωνα με την 50/2017
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά την παρέλευση ευλόγου χρονικού διαστήματος (αρχικά από 23/3 ως 4/4 και μέχρι 10/4/2017 κατόπιν
παράτασης)

έλαβε προσφορά μόνο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενώ η Τράπεζα
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EUROBANK ERGASIAS έστειλε επιστολή δηλώνοντας ότι στη παρούσα φάση δεν είναι εφικτή η υποβολή
προσφοράς από την Τράπεζα.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει ότι ο Δήμος, ως Δημόσια Αρχή, υποχρεούται κατά την διαδικασία
σύναψης δανειακών συμβάσεων να τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης
των διακρίσεων, του υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού, καθώς και την εξ αυτών απορρέουσα
υποχρέωση διαφάνειας, η οποία ειδικότερα συνίσταται στη διασφάλιση προς όφελος όλων των
ενδεχόμενων αναδόχων επαρκούς βαθμού δημοσιότητας, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο το άνοιγμα της αγοράς
υπηρεσιών στον ανταγωνισμό, όσο και ο έλεγχος του αμερόληπτου χαρακτήρα της διαδικασίας ανάθεσης
που ακολουθείται.
Ως εκ τούτου, είναι νόμιμη η υπογραφή σχεδίου σύμβασης που αφορά στη σύναψη τραπεζικού δανείου
Δήμου, καθόσον δόθηκε επαρκής βαθμός δημοσιότητας – δημοσιοποίησης και εξασφαλίστηκε επαρκής
ανταγωνισμός (αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε έξι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και ειδικότερα την αριθ. 33/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι σύναψης του δανείου,
Εισηγούμαστε
Όπως η Οικονομική επιτροπή του Δήμου αποφασίσει την επιλογή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ως του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την σύναψη δανείου ύψους 3.000.000,00 € για την «Βελτίωση –
αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας»
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Αναγνώστου και Πίκουλα)
1. Επιλέγει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την σύναψη
δανείου ύψους 3.000.000,00 € για την «Βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση
νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας», σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 96/2017 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

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 27.4.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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