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ΘΕΜΑ: Ανανέωση της σύμβασης με την τράπεζα  Πειραιώς για τη διαχείριση 
χρηματικών διαθεσίμων και μισθοδοσιών του προσωπικού

Έχοντας υπόψη: 

1. το άρθρο 65 του ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α) σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού 
Συμβουλίου 

2. τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

3. την  υπ’ αρίθμ 2/45619/ΔΛΤΠ/5-2-2021 (ΦΕΚ 604 Β’) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών για τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό 
προγραμματισμό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 
του άρθρου 69Α ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ 4270/2014

4. την υπ’ αρίθμ 2/80123/ΔΛΤΠ/14-2-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών  περί τροποποίησης της υπ’ αρίθμ 2/45619/ΔΛΤΠ/5-2-2021 (ΦΕΚ 604 Β’) 
απόφασης 

5. την από 23/2/2021 σύμβαση  του Δήμου Ιλίου με την τράπεζα Πειραιώς 
6. την 445/29-12-2020 ΑΟΕ  για την έγκριση της σύναψης της ανωτέρω σύμβασης 
7. το υπ’ αρίθμ 19112/15-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
8. την υπ’ αρίθμ πρωτ 20559/21-3-2022  επιστολή της  Τράπεζας Πειραιώς 
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σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Ο δήμος Ιλίου τηρεί τα χρηματικά του διαθέσιμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων και έχει  συνάψει την από 23/2/2021  σύμβαση διάρκειας ενός έτους, με την 
Τράπεζα Πειραιώς για την διευκόλυνση των συναλλαγών του. 

Στο πλαίσιο της συναφθείσας με την Τράπεζα Πειραιώς σύμβασης, και προς 
εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων μας έχουν αναπτυχθεί προγράμματα 
προσαρμοσμένα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-banking, pos, e-pos), τόσο της 
ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου όσο και των λοιπών διευθύνσεων που 
εισπράττουν για λογαριασμό του Δήμου εισφορές ωφελούμενων (αθλητισμός, 
πολιτισμός, βρεφονηπιακοί σταθμοί).

Με το υπ’ αρίθμ 19112/15-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
ζητήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς η δυνατότητα ανανέωσης της μεταξύ μας 
συνεργασίας για τα επόμενα 2 έτη αντί για την ετήσια ανανέωση που είχαμε έως σήμερα 
σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση και με τους ίδιους ισχύοντες όρους.

Η  τράπεζα Πειραιώς με το υπ’ αρίθμ 0011019/17-3-2022 έγγραφό της  έκανε δεκτό το 
αίτημά μας για διετή ανανέωση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στη μεταξύ μας σύμβαση.

Παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, όπως αποφασίσετε σχετικά με τη  διετή 
ανανέωση της σύμβασής μας με την Τράπεζα Πειραιώς ,  με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στην από 23/2/2021  μεταξύ μας σύμβαση  ,  εξουσιοδοτώντας τον Δήμαρχο για 
την υπογραφή των σχετικών εγγράφων. 

         Ο Δήμαρχος α/α 

        Ανδριάνα Αλεβίζου

             Αντιδήμαρχος
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