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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2012..  

της ..15ης/10/2012.. 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..220/2012.. 
                        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..15ης/10/2012.. της ..24ης/2012.. Τακτικής ∆ηµόσιας 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..15η Οκτωβρίου 2012.. ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..18:00.. 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. ..30877/11-10-2012.. 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 αρθ. 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 1ο: «Έγκριση της αριθ. 113/2012 απόφασης του Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο ΘΕΣΠΙΣ’». 
ΘΕΜΑ 2ο:  «Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα 
«Πράσινο Ταµείο 2012-2015». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  διενέργειας προµήθειας  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου» . 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών» 
ΘΕΜΑ 5ο: «Τροποποίηση της κυκλοφοριακής µελέτης της οδού Βουτσέλη στην ∆.Κ  
Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» ΤΗΣ 
∆.Κ Ροδόπολης. 
ΘΕΜΑ 7ο: «Κοπή δύο (2) πεύκων επί του οδοστρώµατος της Λ. ∆ροσιάς-Σταµάτας µεταξύ 
των οδών Κρήτης και Ροδοπόλεως». 
ΘΕΜΑ 8ο:  «Ορισµός /Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  ΝΠ∆∆ “Σχολική 
Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”.» 
ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισµός/Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  ΝΠ∆∆ “Σχολική 
Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”. » 
 

� ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για την έκδοση Ε/Ε της Τράπεζας Πειραιώς  προς την 
Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. και έγκριση των όρων αυτής ». 

 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασµού 
της 28ης Οκτωβρίου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και έγκριση του 
Κανονισµού Λειτουργίας του».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση  για «Προµήθεια αυτοκινούµενου 
οχήµατος παραγωγής ασφάλτου για την επιδιόρθωση λακκουβών». 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. 

µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..30.. ήτοι: 
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Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου κ. Τσάµης ∆ηµήτριος, ο  πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. 
Θεοφίλου Σπυρίδων, ο  πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς κ. Ιωαννίδης 
Χαράλαµπος, ο  πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχάηλ  
καθώς και ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. 
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν 
στη σηµερινή Συνεδρίαση. 
Απουσίες: 
• Η ∆.Σ.  κ. Γιαννιώτη Ελένη είχε ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναµία της να 
παρευρεθεί στη συνεδρίαση. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία και Κατσίγιαννη Σοφία 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των 
θεµάτων 6, 7, 8 και 9. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6ου 
θεµάτος. 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Καρασαρλής Αναστάσιος, Πέππας Νικόλαος, Λίτσας 
Αθανάσιος, Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσούκας Παναγιώτης 
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των Ανακοινώσεων. 
Αποχωρήσεις 
• Ο ∆.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10ου 

θέµατος. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
4. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
9. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
10. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
11. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
12. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
13. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
15. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
16. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
17. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
18. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
19. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
20. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
21. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22. ΣΤΑΪΚΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 
23. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
24. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
25. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
26. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
28. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
29. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.    
6. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.  
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
9. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
10. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
11. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
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• Ο ∆.Σ. κ. Καρασάρλης Αναστάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 7ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου 
θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 
1ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ.  κ. κ. Πέππα Αγγελική και Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 13ου θέµατος. 

 
� 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. 
 
..Αριθ. Απόφασης: ..220/2012.. 
 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για την έκδοση Ε/Ε της Τράπεζας Πειραιώς  προς την 

Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. και έγκριση των όρων αυτής ». 
 

Ο πρόεδρος του ∆. Σ. µετά την εκφώνηση του ..10ου.. θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στoν αντιδήµαρχο Οικονοµικών – Ανάπτυξης – ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Πέππα Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο αντιδήµαρχος κ. Πέππας Νικόλαος  ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: 
 

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. 
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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. 
 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ Ζαµάνης ∆ιονύσιος ως ειδικός αγορητής της 
παράταξης «Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Το µόνο 
νέο στοιχείο που προκύπτει από την επαναφορά του παρόντος θέµατος στο ∆.Σ. είναι η 
γνωµοδότηση της νοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου για την έκδοση Ε/Ε, η οποία όµως δεν 
εκφέρει άποψη για το αν είναι συµφέρουσα η προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς και ζητά 
να υπάρχουν αντικειµενικά συγκριτικά κριτήρια µεταξύ 2-3 τραπεζών για να µπορέσει να 
αποφανθεί.  

Η γνωµοδότηση αυτή, λοιπόν, µόνο θεωρητική αξία έχει, δεδοµένου ότι τέτοια 
αξιοποιήσιµα «αντικειµενικά συγκριτικά κριτήρια» δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν, διότι, 
κατ’ αρχήν, δεν είναι δυνατόν ο ∆ήµος να έχει ταυτόχρονα κατατεθειµένα 12.000.000 ευρώ 
σε 2-3 τράπεζες. Εποµένως, σε σχέση µε την Πειραιώς, δεν είναι θα είναι ποτέ ίδιοι οι όροι 
µε τους οποίους τα  άλλα πιστωτικά ιδρύµατα θα συµµετάσχουν στη διαδικασία των 
προσφορών. 

Το βασικό εδώ είναι ότι, σύµφωνα µε παλαιότερες διαβεβαιώσεις του Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικών ενώπιον του σώµατος, προκύπτει να υπάρχει αθέτηση της συµφωνίας, από 
πλευράς της Τράπεζας Πειραιώς, σε ό,τι αφορά τη  χρέωση των εξόδων αυτών.  

Το ζήτηµα αυτό δεν είναι δύσκολο και λύνεται εύκολα. 
Εάν αυτό, πράγµατι, συµβαίνει µε ευθύνη της Τράπεζας Πειραιώς, τότε ο ∆ήµος 

οφείλει να αποσύρει τα χρήµατά του από αυτήν και να αναζητήσει συνεργασία µε άλλο 
πιστωτικό ίδρυµα, η οποία, σηµειωτέον, θα είναι οπωσδήποτε και πιο συµφέρουσα.  

Εάν όµως δεν υπήρξε ποτέ τέτοιου είδους συµφωνία, τότε ο καθ΄ ύλην αρµόδιος 
αντιδήµαρχος οφείλει να επωµιστεί το όποιο, αναπόφευκτο, κόστος έκδοσης της Ε/Ε,  
επειδή διαβεβαίωσε παραπλανητικά το σώµα ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο κόστος και υπ’ 
αυτή την προϋπόθεση είχε δεχθεί τότε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κατατεθούν τα χρήµατα 
του ∆ήµου στην εν λόγω Τράπεζα. 

Τα πράγµατα είναι εξαιρετικά απλά. 
 Έτσι λύνονται τα προβλήµατα όταν ασκείται τίµια και σωστή διαχείριση των κοινών 

από υπεύθυνους, υποτίθεται, ανθρώπους, που αναλαµβάνουν τις ευθύνες των λαθών 
τους.  

Και, για να αφήσουµε το δέντρο και να πάµε στο δάσος, στο προηγούµενο ∆.Σ ο Κος 
∆ήµαρχος ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για το ζήτηµα της µακρόχρονης και 
ασύµφορης παραµονής των χρηµάτων του ∆ήµου στην Τράπεζα Πειραιώς καθώς και για 
την ολιγωρία αναζήτησης συµφεροτέρων επιτοκίων από άλλα πιστωτικά Ιδρύµατα. 
Προτείνω λοιπόν να δηµιουργηθεί άµεσα διαπαραταξιακή επιτροπή, αποτελούµενη από 
µέλη του ∆.Σ και υπηρεσιακούς παράγοντες, µε έργο την ακριβή εκτίµηση της οικονοµικής 
ζηµίας την οποία έχει υποστεί εν προκειµένω ο ∆ήµος, η οποία είναι της τάξεως των 
150.000 – 200.000 €.  

Κατόπιν τούτου, ο κ. ∆ήµαρχος, που ανέλαβε «παλληκαρήσια» την ευθύνη, θα 
πληρώσει τη ζηµιά από την τσέπη του και το θέµα θα λήξει όµορφα και ωραία.  

Το να λες, παλικαρίσια υποτίθεται, αναλαµβάνω την ευθύνη και, µετά, να ακυρώνεις 
ουσιαστικά την ανάληψη της ευθύνης, λέγοντας ότι… από εδώ και εις το εξής θα φροντίσω 
τα πράγµατα να διορθωθούν, ακούγεται σαν δωρεάν και εκ του ασφαλούς 
«παληκαρισµός» ανευθυνοϋπεύθυνου πολιτικάντη.  
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Το ορθό και το τίµιο, αυτό που περιµένουν να ακούσουν οι δηµότες από ένα 
πραγµατικό ∆ήµαρχο-παλικάρι, είναι να δηλώσει ότι αναλαµβάνει την ευθύνη και ότι θα 
πληρώσει τη ζηµιά απ’ την τσέπη του.  

Για όσο δε χρονικό διάστηµα διαρκεί η µη λήψη προσφορών από άλλες τράπεζες, η 
επιτροπή θα είναι διαρκής, θα λαµβάνει αυτή προσφορές από άλλες τράπεζες και θα 
βγάζει το λογαριασµό της συνεχιζόµενης οικονοµικής ζηµιάς του ∆ήµου, που, και αυτόν, 
θα τον πληρώνει από την τσέπη του ο αναλαβών την ευθύνη της κακοδιαχείρισης των 
χρηµατικών υπολοίπων του ∆ήµου κ. ∆ήµαρχος. 
Κατόπιν τούτων, προτείνω τα όποια τυχόν έξοδα εγγυητικής να τα πληρώσει ο 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών από τη τσέπη του, τη δε (συνεχιζόµενη) οικονοµική ζηµία από 
τα µειωµένα επιτόκια των χρηµάτων του ∆ήµου, που είναι κατατεθειµένα στην Τράπεζα 
Πειραιώς, να την πληρώσει ο ∆ήµαρχος από την τσέπη του, καθ’ όσον προθυµοποιήθηκε 
να αναλάβει αυτός την σχετική ευθύνη» 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση. 
 
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 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την 170/9-7-2012 Α. ∆. Σ. «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». 

� Την 185/7-09-2011 Α.∆.Σ. 
� Το Αρ. Πρωτ.  35358/31622 /26-7-2012 Έγγραφο της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  . 
� Το Αρ. Πρωτ. 25334/23-8-2012 προσφορά Τράπεζας Πειραιώς για έκδοση Ε/Ε. 
� Το υπ’ αρ. πρωτ.26535/6-9-2012 έγγραφο του Λογιστηρίου. 
� Το υπ. αρ.πρωτ.26621/6-9-2012  έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).                            
 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
Με ψήφους 15 Υπέρ, 9 Κατά και 7 Λευκά  

 
∆εν εγκρίνει την έκδοση Ε/Ε Καλής Πληρωµής, ποσού 180.000€, από την Τράπεζα 
Πειραιώς καθώς και τους όρους  & προϋποθέσεις αυτής. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.             ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
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ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 

 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
       ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
 ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.     
      ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
   ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.   

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 29/10/2012 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Ροΐδης Αθανάσιος 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 


