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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ωραιόκαστρο 20/08/2018 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ.: 14000 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Κομνηνών 76     
Ταχ. Κωδ.: 570 13 
Τηλέφωνο: 2313 304002      
Fax: 2310 697897 
e-mail: dimarxos@oraiokastro.gr   
   

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο  Δήμαρχος Ωραιοκάστρου , δυνάμει της υπ' αριθμ. 154/2018 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου( ΑΔΑ:6Ε1ΝΩΗΖ-Ω5Κ) και της υπ' αριθμ. 239/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, ενδιαφέρεται για την χρηματοδότηση του έργου «Προσθήκη παθητικού 
ηλιακού συστήματος για τη στέγαση του ανοιχτού κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου - 
εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας για τη μείωση του 
ενεργειακού κόστους λειτουργίας του κλειστού κολυμβητηρίου», με συνομολόγηση 
δανείου συνολικού ύψους ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 
ΧΙΛΙΆΔΩΝ ΕΥΡΩ (1.499.000,00 €), με αναγνωρισμένα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 176 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.  
 
Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Ωραιοκάστρου προσκαλεί πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά (εφεξής, η «Προσφορά») για τη σύναψη 
δανειακής σύμβασης με τον Δήμο Ωραιοκάστρου (εφεξής, η «Δανειακή Σύμβαση») 
σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας.  
 

Ειδικότερα:  

Α. Οικονομικοί και Λοιποί Όροι της Δανειακής Σύμβασης  

1. Οικονομικοί και Λοιποί Όροι της Δανειακής Σύμβασης 

 Η προσφορά που θα υποβληθεί από τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την 
κατάρτιση της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους κάτωθι 
Οικονομικούς και Λοιπούς όρους:  

Ποσό δανείου: Ένα Εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες Ευρώ 
(1.499.000,00€).  

Σκοπός δανείου: Σκοπός του δανείου είναι η εκτέλεση του έργου «Προσθήκη παθητικού 
ηλιακού συστήματος για τη στέγαση του ανοιχτού κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου - 
εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας για τη μείωση του 
ενεργειακού κόστους λειτουργίας του κλειστού κολυμβητηρίου»,  
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2 Διάρκεια δανείου: Η χρονική διάρκεια αποπληρωμής οφείλει να μην υπερβαίνει τα 
είκοσι πέντε (25) έτη.  

Προτεινόμενος Περίοδος Χάριτος: Δυνατότητα επιλογής περιόδου χάριτος που δεν θα 
μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών 

Συμβατικό Επιτόκιο: Πρόταση σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.  

Χρόνος αποπληρωμής δανείου -Τοκοχρεωλυτική δόση : Να προσκομισθεί ενδεικτικός 
χρονικός Πίνακας Αποπληρωμής του δανείου και  των τοκοχρεωλυτικών δόσεων  

Λοιπές Επιβαρύνσεις - Έξοδα και δαπάνες: Να προσδιορισθούν τα κάθε είδους έξοδα και 
οι λοιπές δαπάνες συνομολόγησης του δανείου τα οποία βαρύνουν τον δανειολήπτη 

Εγγυήσεις- Ασφάλεια δανείου : Η εξασφάλιση των δανείου θα γίνει από το ΤΑΠ Εκτέλεσης 
Έργων 

Β. Κριτήρια Αξιολόγησης των Προσφορών  

Για την συνομολόγηση του δανείου θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά  για το 
Δήμο Ωραιοκάστρου. 

 Οι προσφορές εφόσον είναι τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας, θα αξιολογηθούν από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου 
να αναδειχθεί η συμφερότερη προσφορά την οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Γ. Διαδικασία Φακέλου Προσφοράς  

1. Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς  

α) Κάθε ενδιαφερόμενο πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οφείλει να καταθέσει σε 
κλειστό σφραγισμένο φάκελο:   

Την προσφορά του σε δύο (2) πρωτότυπα, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο νόμιμο 
εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, η οποία θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τους Οικονομικούς και Λοιπούς όρους που προτείνει στο Δήμο 
Ωραιοκάστρου το εν λόγω πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά τα οριζόμενα στο 
κεφάλαιο Α. «Οικονομικοί και Λοιποί Όροι της Δανειακής Σύμβασης  

 Ενδεικτικό Πίνακα Αποπληρωμής του δανείου, σύμφωνα με τους 

 όρους της προσφοράς  

β) Στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 
στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και το κείμενο: 

 «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΝΟΣ ΕΚΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΤΕΤΡΑΚΟΙΩΝ ΕΝΕΝΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
ΕΥΡΩ» 
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 2. Χρόνος-Τόπος υποβολής προσφορών 

 Οι παραπάνω κλειστές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ως εξής:  

Να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του καταστήματος του Δήμου Ωραιοκάστρου  (οδός 
Κομνηνών 76, 57103 Ωραιόκαστρο ) έως την Δευτέρα 15/10/2018 και ώρα 12.00  

Αξιολόγηση Προσφορών 

 Οι προσφορές θα αξιολογηθούν κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η 
Οικονομική Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις επί των στοιχείων των προσφορών 
και του φακέλου εν γένει και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα στην 
τυχόν προθεσμία που τους τίθεται. Η Οικονομική Επιτροπή θα προβεί σε σχετική εισήγηση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα και με βάση την παραπάνω συμφερότερη προσφορά, 
προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 
συνομολόγηση δανείου. Η επιλογή/αποδοχή της συμφερότερης προσφοράς και 
κατακύρωση της σύμβασης δανείου στον Ανάδοχο θα κοινοποιηθεί μέσω 
τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (FAX) σε όλα τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
που κατέθεσαν προσφορά.  

4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

Η παρούσα δεν συνιστά πρόταση, οδηγία ή εντολή προς τα προσκαλούμενα πιστωτικά και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την χρηματοδότηση του Δήμου Ωραιοκάστρου και δεν τον 
δεσμεύουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο.  

Η Οικονομική Επιτροπή ή/και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου δεν 
δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο να αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας αλλά έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να παρατείνει, 
αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει ή επαναλάβει τη παρούσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 
παράτασης, αναβολής, ματαίωσης, ακύρωσης ή επανάληψης της παρούσας τα πιστωτικά 
και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποβάλλει προσφορά δεν θα έχουν 
οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιαδήποτε λόγο έναντι του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, ούτε ακόμη για την κάλυψη οποιονδήποτε δαπανών στα οποία 
υποβλήθηκαν για την υποβολή της εν λόγω προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε 
περίπτωση αποδοχής της προσφοράς πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από το 
Δήμο Ωραιοκάστρου, η καταρτισθείσα δανειακή σύμβαση και η υπογραφή των σχετικών 
εγγράφων από το Δήμο Ωραιοκάστρου τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης λήψης των 
σχετικών εισηγήσεων και εγκρίσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις από τα 
προβλεπόμενα σε αυτές αρμόδια όργανα, ιδίως δε την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ   

Το πλήρες κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου, στο πρόγραμμα Διαύγεια 

 2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας θα αποσταλεί επί απόδειξη παραλαβής στα πιστωτικά 
ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην  περιοχή του Δήμου 
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Ωραιοκάστρου  και στο Τ.Π.&Δ. Σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμο στο πρωτόκολλο του 
Δήμου Ωραιοκάστρου .  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν κατά τις 
εργάσιμες για τους Δήμους ημέρες και ώρες στο Δήμο Ωραιοκάστρου στα τηλέφωνα 
2313304092 , αρμόδιο πρόσωπο: Ισαάκ Ξανθόπουλος. 

 
 

Ωραιόκαστρο 20/08/2018 
 
 
 
    O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                             
 

 

                     ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ  
 

 
 
 
 

 

 

 


