
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  041/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 28668/15.04.2022     ΘΕΜΑ 

Ανανέωση της σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για τη 

διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων και μισθοδοσιών του 

προσωπικού 

Σήμερα την 14η Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26511/08.04.2022 

πρόσκληση του  Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  08.04.2022 και 

πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) 

και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 

του ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 643 ΥΠΕΣ 

(Α.Π.:69472/24.09.2021): Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 

19515/12.10.2021). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ,, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ 

– ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ 
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ & ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 33, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 4ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

 

******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την ανανέωση της 

σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων και μισθοδοσιών του 

προσωπικού. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 135/2022 ΑΟΕ (με ΑΔΑ: 6ΣΜΝΩΕΒ-ΖΟΙ) 

& το υπ’ αριθμ. 27132/12.04.2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«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  

ΑΔΑ: Ω2ΔΩΩΕΒ-Β29



 
3 

 

σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

Ο Δήμος Ιλίου τηρεί τα χρηματικά του διαθέσιμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

και έχει  συνάψει την από 23.02.2021  σύμβαση διάρκειας ενός έτους, με την Τράπεζα Πειραιώς για 

τη 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 19112/15.03.2022 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 0011019/17.03.2022 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 23.02.2021 μεταξύ μας σύμβαση,  εξουσιοδοτώντας τον Δήμαρχο για 

την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  

 

         ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

Α. Τη διετή ανανέωση της σύμβασής μας με την Τράπεζα Πειραιώς, με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην από 23.02.2021 μεταξύ μας σύμβαση, ως αναλυτικά 

ανωτέρω αναφέρεται. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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