
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                 Αγ. Στέφανος  18/09/2012 
                       Αρ. πρωτ.: 27844 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΣ  
Τον κ.  Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  ∆ιονύσου 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1. Α∆Σ 170/9-7-2012 «Λήψη απόφασης για τη  ρύθµιση 
παλαιών οφειλών  υδροληψίας και είσπραξης τρεχουσών 
οφειλών του ∆ήµου ∆ιονύσου προς την Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε.  - 
Έγκριση σύναψη σύµβασης και όρων αυτής». 

2. Έγγραφο Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Αρ. Πρωτ.  
35358/31622 /26-7-2012. 

3. Προσφορά Τράπεζας Πειραιώς για έκδοση Ε/Ε Αρ. Πρωτ. 
25334/23-8-2012. 

4. Το υπ’ αρ. πρωτ.26535/6-9-2012 έγγραφο του Λογιστηρίου. 
5. Το υπ. αρ.πρωτ.26621/6-9-2012  έγγραφο της Νοµικής 

Υπηρεσίας. 
 

______________________________________________________ 
ΘΕΜΑ: 
«Λήψη απόφασης για την έκδοση Ε/Ε της Τράπεζας Πειραιώς  προς 
την Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. και έγκριση των όρων αυτής ». 
 
 

 
Mε την αριθ.  170/9-7-2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε 
η ρύθµιση των  παλαιών οφειλών υδροληψίας και είσπραξης τρεχουσών 
οφειλών του  ∆ήµου ∆ιονύσου προς την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ , η σύναψη 
σύµβασης για τη ρύθµιση των παραπάνω  οφειλών, καθώς και  η 
εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
Με την αριθ. 185/7-9-2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
καθορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως  πιστωτικό ίδρυµα για το άνοιγµα 
λογαριασµού όψεως  για  τις συναλλαγές  του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
Ο ∆ήµος  αιτήθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς την έκδοση της 
απαιτούµενης εγγυητικής επιστολής ποσού (180.000,00) €, για τη 
σύναψη της σύµβασης ρύθµισης οφειλών µε την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ.  
 
 
 



Η Τράπεζα Πειραιώς  απέστειλε προσφορά µε τους παρακάτω 
ενδεικτικούς όρους  και  προϋποθέσεις:  
 

Ποσό Εγγυητικής 
Επιστολής 

€ 180.000 

Σκοπός 
Εγγυητικής 
Επιστολής 

Καλής Πληρωµής Υποχρεώσεων προς την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. 
Συγκεκριµένα, ρύθµιση παλαιών οφειλών υδροληψίας και 
είσπραξη τρεχουσών οφειλών του ∆ήµου ∆ιονύσου προς την 
ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.  
 

∆ιάρκεια 
Εγγυητικής 
Επιστολής 

 
30/09/2016 
 

Προµήθεια 
Εγγυητικής 
Επιστολής 

 
0,75% επί του ποσού της Ε/Ε που θα εισπράττεται ανά 
αδιαίρετο τρίµηνο  

 
Εξασφαλίσεις: 

 
Νοµότυπη ενεχυρίαση µετρητού καλύµµατος ποσού € 
180.000. Το ποσό των 180.000€ που πρόκειται να 
ενεχυριαστεί δεν προορίζεται για ειδικό δηµόσιο σκοπό ή 
για την κάλυψη αναγκών δηµοσίου συµφέροντος. 

 
 

∆ιαχειριστικά 
Έξοδα: 

Ο ∆ήµος θα επιβαρυνθεί µε τα πραγµατικά έξοδα Νοµικής 
Υποστήριξης (Επίδοση Συµβάσεων κ.λ.π.) 
 

Λοιποί όροι: Οι συνήθεις όροι συµβάσεων Εγγυητικών Επιστολών. 
 

   
Με το υπ. αρ. πρωτ. 26535/6-9-2012 έγγραφο του Λογιστηρίου, 
ζητήθηκε ο έλεγχος της προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς  από την 
Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
Η Νοµική Υπηρεσία απέστειλε το υπ. αρ. πρωτ. 26621/6-9-2012 
έγγραφό της, το οποίο επισυνάπτουµε στην παρούσα.  

 
Έχοντας υπόψη  τα παραπάνω, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου: 
1) Για την  έγκριση  έκδοσης  Ε/Ε Καλής Πληρωµής, ποσού 180.000€, από 
την Τράπεζα Πειραιώς.  
2) Για την  έγκριση των  παραπάνω όρων  & προϋποθέσεων της Τράπεζας 
Πειραιώς. 
3) Για την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για τις περαιτέρω  ενέργειες. 

                                         
                                               
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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