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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 32/30.11.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 291/2020
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Συνέχιση συνεργασίας με Τράπεζες για την έντοκη κατάθεση των διαθεσίμων του Δήμου»
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε
χώρα δια περιφοράς, η 32η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με
αριθμ. πρωτ. 36249/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο
Νανόπουλο, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης,
με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων, την 30η Νοεμβρίου
2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών και την υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ
και της υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
συμμετείχαν τα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
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Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
Ζαχαριάς Σπυρίδων
Κόλλια Κωνσταντίνα
Μπίτζιος Δημήτριος
Καρσιώτης Παναγιώτης
Πούρος Γεώργιος
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
Παπαδημητρίου Σωτήριος
Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα –Αντ/δρος
Σταυρέλης Νικόλαος
Μουρούτσος Γεώργιος
Μανωλάκης Δημήτριος
Δόντης Μιχαήλ
Κονδύλης Μαρίνος
Καρασάββας Ιωάννης
Κεφάλας Σταύρος
Ζώγκος Ανδρέας
Πιέτρης Τιμολέων
Καλλίρης Πελοπίδας
Παπαϊωάννου Ευάγγελος
Πλατής Σπυρίδων
Τζέκου Παρασκευή
Γκερζελής Ιωάννης
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Πνευματικός Αλέξανδρος
Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
Μελέτης Χρήστος
Μπουρσέ Ηλίας
Ταγαράς Βασίλειος
Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
Λαμπρινός Παναγιώτης
Κορδώσης Χρήστος
Πιέτρης Γεώργιος
Σπύρου Παναγιώτης

ΑΔΑ: ΩΣΠΦΩΛ7-ΤΧΦ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων
Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν τηλεφωνική
επικοινωνία , διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης,
Για το ανωτέρω 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συνέχιση συνεργασίας με Τράπεζες για την έντοκη κατάθεση των
διαθεσίμων του Δήμου» έχει αποσταλεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η με αριθμ. 530/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, περί βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πολίτες –δημότες για συναλλαγές μέσω τραπεζών- καταθέσεις,
σύμφωνα με την οποία (απόφαση Ο.Ε) αποφασίστηκε ομόφωνα:
Α. Η συνεργασία του Δήμου Κορινθίων με την τράπεζα Eurobank, ως κύρια τράπεζα όπου ο Δήμος θα διατηρεί
διαχειριστικούς λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας του προσωπικού και των λοιπών απαιτούμενων
συναλλαγών του, στην οποία θα μεταφερθούν και τα ανάλογα ποσά.
Β.-Η συνεργασία του Δήμου Κορινθίων με την τράπεζα Πειραιώς, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου, η οποία έχει τον κύριο όγκο των συναλλαγών του Δήμου Κορινθίων με το κοινό.
Γ.- Η μεταφορά ποσού της τάξης των δύο έως τριών εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 – 3.000.000,00€) στον λογαριασμό
κατάθεσης που διατηρεί ο Δήμος Κορινθίων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Δ.- Η διατήρηση καταθέσεων του Δήμου Κορινθίων στις τράπεζες Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank, όπου ο Δήμος έχει ήδη
λογαριασμούς καταθέσεων.
Ε.- Το άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακών καταθέσεων του Δήμου Κορινθίων στην τράπεζα Optima και την κατάθεση χρηματικού ποσού σε αυτόν και
Η με υπ΄ αριθμ. οικ.2/54366/ΔΛΓΚ/01.07.2019 (ΦΕΚ 2680/01.07.2019 τεύχος B’) απόφαση του Υπ. Οικονομικών, σύμφωνα
με την οποία οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 11 της απόφασης, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος
Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (εφεξής ΣΛΘ) στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ 10 του Ν.4270/2014 οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να διατηρούν λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα για την διευκόλυνση των συναλλαγών τους.
Οι φορείς μεριμνούν για τον περιορισμό των λογαριασμών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα στο ελάχιστο δυνατό
επίπεδο που απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών.(Ν4270/2014).
Οι κ.κ. Νικόλαος Σταυρέλης, Δημήτριος Μανωλάκης και Μιχαήλ Δόντης δήλωσαν: Ο διαχειριστικός λογαριασμός στην
EUROBANΚ και καταμερισμός όλου του ταμειακού διαθέσιμου του Δήμου σε όλες τις τράπεζες της Κορίνθου,
περιλαμβανομένης της OPTIMA με σημαντικά ποσά καταθέσεων είτε σε έντοκους όψεως ή σε προθεσμιακούς, ανάλογα με
το καλύτερο επιτόκιο.
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (23 παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν υπέρ οι είκοσι δύο (22) Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1) Σπυρίδων Ζαχαριάς, 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 3) Κωνσταντίνα Κόλλια, 4) Δημήτριος Μπίτζιος, 5) Σωτήριος
Παπαδημητρίου, 6) Παναγιώτης Καρσιώτης, 7) Γεώργιος Πούρος, 8) Σταύρος Κεφάλας, 9) Ανδρέας Ζώγκος, 10) Ιωάννης
Καρασάββας, 11) Ευάγγελος Παπαϊωάννου, 12) Τιμολέων Πιέτρης, 13) Πελοπίδας Καλλίρης 14) Ιωάννης Γκερζελής, 15)
Σπυρίδων Πλατής, 16) Αντώνιος Κυριαζής, 17. Νικόλαος Σταυρέλης, 18. Γεώργιος Μουρούτσος, 19. Μιχαήλ Δόντης, 20.
Δημήτριος Μανωλάκης, 21. Μαρίνος Κονδύλης και 22) Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου).
έναντι μίας (1) λευκή ψήφου της κας Παρασκευής Τζέκου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αποσταλμένα έγγραφα, την αριθ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020», τις υπ’ αριθ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 και 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις
διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010, 4555/2018 και την οικ.2/54366/ΔΛΓΚ/01.07.2019 (ΦΕΚ 2680/01.07.2019 τεύχος
B’) απόφαση του Υπ. Οικονομικών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(επί των καταμετρημένων ψήφων)
Την συνέχιση συνεργασίας με τις Τράπεζες όπως αναφέρονται στην με αριθμ. 530/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και στα πλαίσια της διευκόλυνσης των συναλλαγών κρίνεται σκόπιμο να συνεχιστεί η συνεργασία με τις τράπεζες
και για τους λογαριασμούς που κρίνονται αναγκαίοι, στις οποίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο περί ταμειακών
προβλέψεων και ταμειακών αναγκών, θα τηρούνται τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα, προκειμένου να μη διαταραχθεί η
ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.
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Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 291 / 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04- 12 - 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

