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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2013..  

της ..30ης/10/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..217/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..30ης/10/2013.. της ..24ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεχιζόµενης 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Σήµερα την ..30η Οκτωβρίου 2013.. ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..12:00.. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
..36097/25-10-2013.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, 
στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του 
άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆.Κ.∆.),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/29-10-2013  Απόφασης της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ιονύσου περί δωρεάν παραχώρησης τάφου εξαετούς ταφής στο κοιµητήριο της 
∆.Κ.∆ιονύσου, λόγω οικονοµικής αδυναµίας  της ενδιαφερόµενης οικογένειας».                                                                                                                  
ΘΕΜΑ 1ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας)  προµηθειών και παροχής υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας)  προµηθειών και παροχής υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Εκποίηση άχρηστων αντικειµένων». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή Μηχανηµάτων Έργου (ΜΕ) των πρώην ∆ήµων και Κοινοτήτων από τον   
Καλλικρατικό ∆ήµο ∆ιονύσου για την Αλλαγή της Άδειας Κυκλοφορίας τους στα Στοιχεία  
του Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Πράσινη παρέµβαση σε 
κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της ∆. Κ. Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Προγραµµατισµός σύναψης δύο (2)  συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο του 
συγχρηµατοδοτούµενου έργου Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση 
οπωροκηπευτικών-βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας  (πρόγραµµα 
ΤΟΠΕΚΟ)» 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της αριθ. 74/2013 απόφασης του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» µε θέµα Β΄ αναµόρφωση 
προϋπολογισµού οε 2013». 
ΘΕΜΑ 10ο: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 11ο:  «Λήψη απόφασης για τη Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο ∆ιονύσου, για το έτος 2014». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Υποβολή της αριθ.293/27-9-2013 απόφασης της  Ο.Ε. περί Έκθεσης 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης  προϋπολογισµού ∆ήµου Β τριµήνου οε2013». 
ΘΕΜΑ 13ο:  «8η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ο.ε. 2013». 
ΘΕΜΑ 14ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 15ο:  «Έγκριση ανάθεσης προµήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες 
του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆. αυτού 2013-2014. 
ΘΕΜΑ 16ο: «Παραγραφή οφειλών του ∆ήµου έως το έτος 2007, λόγω παρέλευσης 5ετίας». 
 

� ΘΕΜΑ 17ο: «Καθορισµός Πιστωτικού ιδρύµατος για άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού 
προθεσµιακής κατάθεσης». 

 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση τεχνικού προγράµµατος έργων έτους 2014». 
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           Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..29.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, 
η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  ∆ιονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. 
 
 
� Η Συνεδρίαση διεκόπη σύµφωνα µε το άρθρο 7 § 13 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (134/27-06-2011 Α∆Σ)  την 24:00 για την εποµένη 30/10/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα  
12:00 µ.µ. 

 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος και Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 7 και 8 της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου θέµατος  της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του Εκτός Ηµερήσιας 
∆ιάταξης θέµατος 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
4. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
9. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 

10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
16. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
18. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
19. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
20. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
21. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
22. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
23. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
24. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
26. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
27. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
28. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
29. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
 
 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
7. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
8. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
9. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
10. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
11. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
12. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
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• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 4,5,6,13 και 15  
της ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 3,4,5,6,7,8,9 
της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου και 6ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
2,3,4,5,6,10, 13 και 18 της ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Φέρµελη Λυδία απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 10 και 
13 της ηµερήσιας διάταξης. 

 
 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Παπαβασιλείου Χρήστος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κοντάκη Κυριάκος, Χιώτης Ηρακλής, Πέππα Αγελική και Λουκάτος Παναγής 
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – ενηµερώσεων.  

• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια συζήτησης του 
9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασιλείος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου 
θέµατος. 

 
Αποχωρήσεις 
• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. Μπούσµπουρας Αθανάσιος και Λουκάτος Παναγής αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 10ο θέµα  της Ηµερήσιας διάταξης «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»,προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 2ο θέµα, δεδοµένου 
ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  ενδιαφερόµενοι δηµότες. 

� Για το 14ο θέµα «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων»,παραβρέθηκε στη συνεδρίαση 
και  ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος. 
 
 
 
 
 
 



 4 

..Αριθ. Απόφασης: ..217/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Καθορισµός Πιστωτικού ιδρύµατος για άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού 

προθεσµιακής κατάθεσης». 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..17ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Οικονοµικής διαχείρισης κ. Νικόλαο Πέππα, για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο  Αντιδήµαρχος  κ.  Νικόλαος Πέππας ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 
 
Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα 
εξής:   
 
«1. Εφόσον η διαχείριση των εσόδων ενός ∆ήµου ή µιας Κοινότητας έχει ανατεθεί στο Ταµείο  
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το χρηµατικό υπόλοιπο που αποµένει στα δηµόσια ταµεία στο  τέλος 
κάθε έτους κατατίθεται εντόκως στο ταµείο αυτό. Το επιτόκιο µπορεί να είναι  κατώτερο από το 
επιτόκιο των δανείων που χορηγεί το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων κατά  µία µονάδα το 
πολύ. Το προϊόν του τόκου εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό του Ταµείου  Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. 
2. Το ποσό που µπορεί να διατηρεί σε µετρητά στο ταµείο ο δηµοτικός ή κοινοτικός ταµίας  ορίζεται 
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης  και 
Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τα υπόλοιπα κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασµό όψεως ή  
προθεσµιακό, σε πιστωτικό ίδρυµα που καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού  
συµβουλίου. Τοποθέτηση των ταµειακών διαθεσίµων σε άλλου είδους τραπεζικά και  
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου.» 
 
Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 
164/05.02.2008) Καθορισµός του ανώτατου ορίου του χρηµατικού ποσού που µπορεί να διατηρείται 
σε µετρητά στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο, η οποία ορίζει τα εξής:  
«1.Καθορίζει ως ανώτατο όριο του χρηµατικού ποσού που µπορεί να διατηρείται σε µετρητά 
(τραπεζογραµµάτια και κέρµατα) στο χρηµατοκιβώτιο του δηµοτικού ή κοινοτικού ταµείου, σε 
ηµερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής κίνησης του οικείου ΟΤΑ, ποσοστό δέκα 
τοις εκατό (10%) του ενός δωδεκάτου (1/12) του συνολικού ποσού που του κατανεµήθηκε 
αποκλειστικά ως τακτική επιχορήγηση κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, κατά τα 
ειδικότερα οριζόµενα στη σχετική απόφασή µας περί κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
των ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
 
2.Το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, µε απόφασή του που εκδίδεται αµέσως µετά την ψήφιση του 
προϋπολογισµού του οικείου ΟΤΑ και που ισχύει για το έτος που αφορά ο προϋπολογισµός, 
δύναται να καθορίζει µικρότερο χρηµατικό ποσό, τηρούµενο σε µετρητά στο ταµείο του δήµου ή της 
κοινότητας, από το ανωτέρω τιθέµενο όριο, εκτιµώντας τις πραγµατικές συναλλακτικές ανάγκες 
αυτού/ής.» 
 
Με την αριθ. 179/2013 απόφαση του ∆Σ αποφασίσθηκε η σύσταση επιτροπής η οποία θα 
διαχειριστεί τις προσφορές των τραπεζών και θα κρίνει την συµφερότερη προκειµένου να γίνει η 
υποβολή πρότασης – εισήγησης στο ∆. Σ. σχετικά µε το άνοιγµα προθεσµιακού λογαριασµού του 
∆ήµου. 
Η ανωτέρω επιτροπή συνεδρίασε την Τρίτη 1-10-2013 παρουσία όλων των µελών  και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης  αποφάσισε για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό το ποσό προς 
τοποθέτηση προθεσµιακής κατάθεσης να είναι 8.000.000,00€, η διάρκειά της 6 µήνες και τα 
τραπεζικά ιδρύµατα στα οποία θα αποσταλούν προσκλήσεις τα παρακάτω: 

1. Εθνική Τράπεζα 
2. Alpha Bank 
3. Τράπεζα Πειραιώς 
4. Eurobank 
5. Τράπεζα Αττικής 
6. Πανελλήνια Τράπεζα 
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Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήµαρχος Πέππας Νικόλαος µε την αριθµ. 
35367/18-10-2013 επιστολή του  απέστειλε πρόσκληση στις ανωτέρω τράπεζες για την υποβολή 
προσφορών µε βάση τους όρους που περιγράφονται στο πρακτικό της επιτροπής. 
Τα ανωτέρω τραπεζικά ιδρύµατα απέστειλαν προσφορές οι οποίες αποσφραγίστηκαν από την 
αρµόδια επιτροπή προκειµένου να αποσταλούν προς το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη της 
σχετικής απόφασης. 
Οι προσφορές των ανωτέρω τραπεζικών ιδρυµάτων οι οποίες αφορούν προθεσµιακή κατάθεση 
8.000.000,00€ για έξι µήνες έχουν ως εξής: 

Εθνική Τράπεζα : επιτόκιο 3% 
Alpha Bank: επιτόκιο 3,20% 
Τράπεζα Πειραιώς: επιτόκιο 3,85% 
Eurobank: επιτόκιο 2,95% 
Τράπεζα Αττικής: επιτόκιο 3,20% 
Πανελλήνια Τράπεζα: 3,85% 

 
Επίσης εστάλη προσφορά από την τράπεζα PROBANK χωρίς να της έχει ζητηθεί η οποία 
προσφέρει επιτόκιο 3,35%. 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση και να 
εξουσιοδοτηθούν ο ∆ήµαρχος και ο Ειδικός Ταµίας του ∆ήµου Κωνστάντιος Γεώργιος για να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγµα προθεσµιακού λογαριασµού σύµφωνα µε 
την παρούσα απόφαση. 
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Εγώ ορµώµενος από την 
τοποθέτηση του κ. Προέδρου που είπε ότι είµαστε προς την σωστή κατεύθυνση, θέλω να πω τα 
εξής. Θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι η επιµονή µας αυτή στη σύσταση της Επιτροπής για την 
συλλογή προσφορών για τα χρηµατικά διαθέσιµα του ∆ήµου µέσα στο διάστηµα του µόλις ενός 
µήνα που µεσολάβησε από την προηγούµενη απόφαση µέχρι την τωρινή, αποφέρει ένα επιπλέον 
ετήσιο έσοδο για τον ∆ήµο µας της τάξης των 65.000 ευρώ µε τα νέα δεδοµένα. ∆ηλαδή 8.000.000 
αντί για 10.000.000 και 6 αντί για 3 µήνες. Με βάση τα προηγούµενα δεδοµένα η ωφέλεια αυτή 
έφθανε το ύψος των 100.000 ευρώ περίπου. 
 Αναλογιστείτε λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τί θετική βλάβη πιθανόν να έχει ο ∆ήµος 
από την επί διετή άρνηση της ∆ιοίκησης να ακολουθήσει το αυτονόητο, αυτό που κάνουν όλοι οι 
∆ήµοι ανά την επικράτεια για πολύ λιγότερα χρηµατικά διαθέσιµα από τα δικά µας. Θα απολογηθεί 
ποτέ κανείς γι' αυτή τη βλάβη, για εποχές µε πολύ υψηλότερα επιτόκια, ή θα περάσει και αυτό στο 
ντούκου;Στη Φυσική υπάρχει η λεγόµενη "Αρχή διατήρησης της ενέργειας" που παραπέµπει στο 
συµπέρασµα ότι τίποτα δεν χάνεται. Η αρχή αυτή κατ' αναλογία εφαρµόζεται και στο χρήµα. Όταν 
κάποιος το χάνει, κάποιος άλλος το επωφελείται. Στην περίπτωσή µας λοιπόν θα αναζητηθούν 
ευθύνες για το ποιός έχασε και ποιός κέρδισε από τις προσωπικές επιλογές του κ. ∆ηµάρχου; 
 Ερχόµενος στο θέµα, θέλω να ρωτήσω τα εξής.  
 1) Γιατί µέσα σε ένα µήνα άλλαξε από τρίµηνο σε εξάµηνο το χρονικό διάστηµα που θα 
κλειστούν τα χρήµατα;  
 2) Γιατί µειώθηκε το ποσό από τα 10.000.000 στα 8.000.000;  3) Τί τακτικές οφειλές θα 
εξοφληθούν το προσεχές εξάµηνο που θα φτάσουν το ποσό των 13.000.000, διότι µε βάση τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού Β' τριµήνου του 2013 ο ∆ήµος εισπράττει τακτικά 
έσοδα και έσοδα από οφειλές παρελθόντων οικονοµικών ετών 9.000.000 ευρώ το εξάµηνο πέραν 
των εκτάκτων που προορίζονται για επιχορηγούµενα έργα. 
 4) Στην εισήγηση αναφέρεται να εξουσιοδοτήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον γενικό ταµία και 
τον κ. ∆ήµαρχο να ανοίξουν τον παρόντα λογαριασµό. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, την όποια 
ανανέωση µετά το εξάµηνο ποιός θα την κάνει; Ξανά η Επιτροπή που συστήθηκε, ή ο ∆ήµαρχος 
όπως προέβλεπε η εισήγηση του όµοιου µε αυτό 9ου θεµατος της 22ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου; 
 Με κάθε σεβασµό απέναντι στα µέλη της Επιτροπής θα πω ότι αν δεν δοθούν σαφείς και 
πειστικές εξηγήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα, θα αναγκαστώ να καταψηφίσω την εισήγηση. ∆ιότι 
πέρα από τα στοιχεία της προκύπτει το εξής παράδοξο: Η συστηµική ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για να 
χρησιµοποιήσω την προσφιλή σας ορολογία, µε τα σηµερινά δεδοµένα δίνει ακριβώς το ίδιο 
επιτόκιο µε τη µη συστηµική ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ, ενώ µόλις ένα µήνα πριν απήχαν σχεδόν µία ολόκληρη 
ποσοστιαία µονάδα. 
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 Επίσης, για ποιό λόγο η ΠΕΙΡΑΙΩΣ σήµερα εγγυάται για 3 µήνες παραπάνω 0,65% 
µεγαλύτερο επιτόκιο απ' ότι ένα µόλις µήνα πριν; Μήπως φταίει ο ανταγωνισµός; 'Η ότι αυξάνονται 
τα ποσά που ο ∆ήµος θα διατηρήσει στον όψεως;»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67  του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 171 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05/02/2008). 
� Την υπ’  αριθ. 179/2013 απόφαση του ∆.Σ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με  ψήφους 27 Υπέρ, 4  Κατά, 1 Λευκή  και 1 Αποχή  

Μειοψηφούντων των  κ. κ. ∆.Σ. Ζαµάνη ∆ιονυσίου, Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Φέρµελη 
Λυδίας και Κοροβέση Βασιλικής (Βάσιας) για τους λόγους που ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και 
αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Η ∆.Σ. κ. Φέρµελη Λυδία δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτηση της 
και αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Ο ∆.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας, όπως αναλυτικά καταγράφηκε 
στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει: 
1.  το άνοιγµα προθεσµιακού λογαριασµού του ∆ήµου στην Τράπεζα Πειραιώς, µε ποσό προς 
τοποθέτηση προθεσµιακής κατάθεσης 8.000.000,00€  και  διάρκεια 6 µήνες. Το επιτόκιο για την εν 
λόγω κατάθεση θα είναι 3,85%, και 
2. Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος και ο Ειδικός Ταµίας του ∆ήµου Κωνστάντιος Γεώργιος για να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγµα προθεσµιακού λογαριασµού σύµφωνα µε 
την παρούσα απόφαση. 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.  

ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

                                                                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
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ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
 ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 

 
   Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 06/11/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Καρασαρλής Αναστάσιος 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών/ Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

 
 
 
 
 
 

 


