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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  20- 11 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 341/2017        
 

ΘΕΜΑ: Επιλογή τραπεζικού-πιστωτικού ιδρύµατος για την έντοκη κατάθεση χρηµατικών 
διαθεσίµων του ∆ήµου. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 20η του µήνα Νοεµβρίου έτους 

2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 23420/16-11-2017 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν 

προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Βαλάνος Νικόλαος 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
5 Κεσόγλου Παύλος 5 Σµήλιος Ηλίας 
6 Μανωλόπουλος Βασίλης 6 Καζαντζίδης Γεώργιος 
7 Σουσλόγλου Νικόλαος 7 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
8 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 8 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
9 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 9 Αβραµίδης Μωυσής 
10 Κουσενίδης Αλέξανδρος 10  
11 Καρράς Ευστράτιος 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Αθανασιάδης Ιωάννης 19  
20 Γκαλέτσης Αθανάσιος 20  
21 Λαδάς Παράσχος 21  
22 Μαυρίδου Αναστασία 22  
23 Νοτάκης Ιωάννης 23  
24 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
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30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 
άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου 
Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία και παρέστη  και η Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη η οποία δεν παρέστη. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ έθεσε υπόψη των µελών ότι: 
 
Μέχρι σήµερα τα χρηµατικά διαθέσιµα του ∆ήµου µας εξυπηρετούνται από την Τράπεζα Πειραιώς 
σύµφωνα µε παλαιότερες αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων, µε εξαίρεση ποσό ύψους 
478.873,13€ του κληροδοτήµατος «Καλλιόπη Σακκίδου» το οποίο βρίσκεται κατατεθειµένο στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων, στον µε αριθµό ΙΒΑΝ GR 9309700011330801230000600 
λογαριασµό ειδικού σκοπού.  
 
O ∆ήµος µας, προκειµένου επωφεληθεί από τυχόν καλύτερη αξιοποίηση των χρηµατικών του 
διαθεσίµων, τα οποία πλέον είναι σεβαστού µεγέθους, προέβη σε έγγραφες προσκλήσεις (αριθµοί 
πρωτοκόλλων των επιστολών 21890, 21891, 21892, 21892/24-10-2017) προς τις 4 συστηµικές 
τράπεζες και το Τ.Π.& ∆ανείων, για την έντοκη κατάθεση των διαθεσίµων του ύψους από 
2.000.000,00€ έως 3.000.000,00€ . 
 
Παραλάβαµε εντός δεκαηµέρου ως όριζε η πρόσκληση, τις παρακάτω προσφορές:  

 Πιστωτικό  Επιτόκια Λοιπές  

Ίδρυµα 
Προθ/σµίας 

6µ 
Προθ/σµίας 

12µ 
Οψεως Παροχές 

ALPHA BANK -   - - 
EUROBANK (αριθµός 
πρωτοκόλλου προσφοράς 22.843-
7/11/2017) 

1,10% 1,00% 1,35% 8.050,00€ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (αριθµός 
πρωτοκόλλου προσφοράς 22.527/7-
11-2017) 

1,10% 1,10% 1,10% 0,00 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ(αριθµός 
πρωτοκόλλου προσφοράς 
22.762/7/11/2017) 

1,15% 1,15% 1,55% 5.000,00€ 

Ταµείο Π.∆ανείων(αριθµός 
πρωτοκόλλου προσφοράς 22.402/1-
11-2017) 

1,35% 1,45% 2,25% - 

  
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα:  

• Η ALPHA BANK δεν υπέβαλε καθόλου προσφορά  
• Στην  προσφορά της EUROBANK, εκτός του επιτοκίου 1,35% αν υπολογιστεί και η   

παροχή µεικτού ποσού 8.050,00€ το επιτόκιο ανέρχεται σε  1,67%. 
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• Στην προσφορά της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ εκτός του επιτοκίου 1,55% αν υπολογιστεί και 
η χορηγία των 5.000,00€ το επιτόκιο ανέχεται σε 1,75% 

• Το Τ.Π. & ∆ανείων υπέβαλε µόνο επιτόκιο για λογ/σµό όψεως. Τα επιτόκια 
προθεσµιακών αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του για ποσά >300.000,00€. 

 
Με βάση τις ανωτέρω προσφορές, προτείνεται, µε κύριο γνώµονα πάντα το προσφερόµενο 
επιτόκιο (όπως µνηµονεύεται στις ληφθείσες προσφορές), το άνοιγµα τραπεζικού 
λογαριασµού και η µεταφορά των διαθεσίµων του ∆ήµου ποσού 2.000.000,00€ στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το οποίο προσφέρει το πλέον συµφέρον επιτόκιο, ήτοι 2,25% 
για λογαριασµό όψεως.  
 
Λόγω µη ύπαρξης εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου µας υποκαταστήµατος του 
Τ.Π.∆., και του γεγονότος ότι αυτό δε διαθέτει µηχανήµατα Α.Τ.Μ., που καθιστά δύσκολη την 
καθολική τραπεζική εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων, και αφετέρου λόγω µη παροχής 
από το Ταµείο ουδεµίας µορφής ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (e-banking), οι 
οποίες είναι πολύ συνήθεις και συχνά επιβεβληµένες, κυρίως µετά την επιβολή των capital 
controls, (τα οποία δεν έχουν αρθεί ακόµη), προτείνεται και η συνέχιση της συνεργασίας µε 
την τράπεζα Πειραιώς -η οποία έχει προσφέρει το δεύτερο καλύτερο επιτόκιο-, για τις 
τρέχουσες συναλλαγές και την εξυπηρέτηση των πολιτών, για τα διαθέσιµα του ∆ήµου που 
καλύπτουν κατ΄ εκτίµηση τις τρέχουσες συναλλαγές δύο µηνών. 
 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει: 
 
1.Το άνοιγµα λογαριασµού όψεως στην Κεντρική Υπηρεσία του  Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων και τη µεταφορά σε αυτόν των χρηµατικών διαθεσίµων του ∆ήµου ποσού ύψους  
2.000.000,00€  
 
2.  Tη συνέχιση της συνεργασίας του ∆ήµου µας µε την Τράπεζα Πειραιώς για τις τρέχουσες 
συναλλαγές (κατ΄ εκτίµηση, υπόλοιπα διαθέσιµα του ∆ήµου δύο µηνών) ώστε να καθίσταται 
ευκολότερη η εξυπηρέτηση των πολιτών, εφόσον το ΤΠ∆ δεν διαθέτει υποκατάστηµα στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου µας, δεν διαθέτει καµίας µορφής δυνατότητα ηλεκτρονικής  
τραπεζικής συναλλαγή (e-banking), ούτε ΑΤΜs. 
 
3. Τον ορισµό υπολόγου διαχειριστή. 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του 
και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,  

 
    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει το άνοιγµα λογαριασµού όψεως στην Κεντρική Υπηρεσία του  Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων και τη µεταφορά σε αυτόν χρηµατικών διαθεσίµων του ∆ήµου ποσού ύψους  
2.000.000,00€  
 
Β) Εγκρίνει τη συνέχιση της συνεργασίας του ∆ήµου µας µε την Τράπεζα Πειραιώς για τις 
τρέχουσες συναλλαγές (κατ΄ εκτίµηση, υπόλοιπα διαθέσιµα του ∆ήµου δύο µηνών) ώστε να 
καθίσταται ευκολότερη η εξυπηρέτηση των πολιτών, εφόσον το ΤΠ∆ δεν διαθέτει υποκατάστηµα 
στα διοικητικά όρια του ∆ήµου µας, δεν διαθέτει καµίας µορφής δυνατότητα ηλεκτρονικής  
τραπεζικής συναλλαγή (e-banking), ούτε ΑΤΜs. 
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Γ) Ορίζει υπόλογο διαχειριστή τον Προϊστάµενο Τµήµατος Ταµείου της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Μπούγια Ιωάννη. 
 

       ∆) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 341/2017 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος 
                                                                             Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  21 - 11 - 2017 
                                                                 
Ακριβές Απόσπασµα 

 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος                             
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


