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  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 65530/29-11-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 25
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

 Αριθ.  Απόφασης 396/2013 

                                                    ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ΑΤΜ στην Πλατεία 

Κιλελέρ 

 

Σήµερα στις 28 Νοεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 63980/22-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου 

∆ηµητρίου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. 

∆ήµαρχο και σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  22-11-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

               

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

 

∆.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,   ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

Ο ∆.Σ. κος Φεγγερός Βασίλειος απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 2
ου

 θέµατος της ηµερήσιας 

διατάξης 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης µε πρότασή του και σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη οµόφωνα, 

ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 3
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη 

απόφασης για τη διατήρηση ΑΤΜ στην Πλατεία Κιλελέρ»  λόγω του επείγοντος του θέµατος, το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

 

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

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο για 

συζήτηση το 3
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για τη διατήρηση 

ΑΤΜ στην Πλατεία Κιλελέρ. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 64925/27-11-2013 σχετικό έγγραφο του 

Γραφείου ∆ηµάρχου του ∆ήµου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Με το υπ’ αριθµ. 100877133_13/30-10-2013 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 

µας γνωστοποιήθηκε η απόφασή της να µη διατηρήσει περαιτέρω το ΑΤΜ (µηχάνηµα αυτόµατων 

αναλήψεων) που βρίσκεται εγκατεστηµένο σε οικίσκο επί της πλατείας  Κιλελέρ, µε την αιτιολογία 

ότι η χρήση του µηχανήµατος αυτού δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας που έχει θέσει η 

Τράπεζα. 

Η διοίκηση του ∆ήµου µας θεωρεί απαραίτητη την συνέχιση της λειτουργίας του ΑΤΜ στην 

περιοχή αυτή, µε στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής, καθώς δεν υπάρχει κανένα 

τραπεζικό  υποκατάστηµα στην περιοχή. Κατά συνέπεια εάν αποµακρυνθεί το ΑΤΜ αυτό από την 

πλατεία Κιλελέρ, οι πολίτες θα πρέπει να διανύουν αρκετά µεγάλη απόσταση για να µεταβούν στο 

κέντρο της πόλης, µε αποτέλεσµα να υποβάλλονται σε ταλαιπωρία. 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουµε να αποφασίσει το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο να 

υποβάλει αίτηµα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να παραµείνει το ΑΤΜ στην περιοχή, 

καθώς κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Παρακαλούµε για την σχετική έγκρισή σας.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

  

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διατήρηση του ΑΤΜ (µηχάνηµα αυτόµατων αναλήψεψων) στην Πλατεία Κιλελέρ, 

της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς κρίνεται απαραίτητο η εξυπηρέτηση των πολιτών, ως 

αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.  

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΕΒ-ΞΘΞ


