ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 22ης συνεχιζόμενης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 10 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεχίστηκε η
διακοπείσασα από 2 Νοεμβρίου 2011 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την 42598/27.10.2011
πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν.
3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα είκοσι πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα,
Γραμματέας, 3. Σεφτελής Κων/νος, 4. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Βιδάλης
Παναγιώτης, 7. Νικηφόρος Ιωάννης, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 10.
Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 11. Χατζηδάκης Γεώργιος, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13. Γιαννάκης Χρήστος,
14. Καλλαρύτης Χρήστος, 15. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 16. Αντζινάς Ιωάννης, 17. Κυριακουλέας Παύλος, 18.
Κοντονίκας Αλέξανδρος, 19. Βασιλείου Ανδρέας, 20. Καλούδης Κων/νος, 21. Σερέτη Χριστίνα, 22. Καπίρη
Ελένη, 23. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 24. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 25. Πατσαβός Παναγιώτης, ότι οι κ.κ. 1.
Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 2. Γεωργάκης Ευάγγελος, 3. Αντωνίου Ευαγγελία, 4.
Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 5. Αναγνώστου Ιωάννης, 6. Ευσταθίου Αναστάσιος, 7. Γιαννόπουλος
Παρασκευάς, 8. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 9. Αραμπατζής Γαβριήλ, 10. Τσατσούλη Αναστασία, 11.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, 12. Μπενάς Γεώργιος, 13. Πούλος Ιωάννης, 14. Πίκουλα Αργυρώ, 15. Κοκοτίνης
Χρήστος και 16. Σόφης Γεώργιος, δεν παρευρέθησαν, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι
παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 389/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την επιλογή Τράπεζας για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου και
καταγγελία της υπάρχουσας σύμβασης.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
υπενθύμισε στο Σώμα ότι με την 221/2011 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την κίνηση
διαδικασιών για την επιλογή τράπεζας, με την οποία θα συνεργάζεται ο Δήμος μας στα πλαίσια της ταμειακής
του διαχείρισης, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.
Στη συνέχεια, είπε τα εξής: «Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Εφόσον η διαχείριση των εσόδων ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας έχει ανατεθεί στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, το χρηματικό υπόλοιπο που απομένει στα δημόσια ταμεία στο τέλος κάθε έτους
κατατίθεται εντόκως στο ταμείο αυτό. Το επιτόκιο μπορεί να είναι κατώτερο από το επιτόκιο των δανείων που
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χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά μία μονάδα το πολύ. Το προϊόν του τόκου εμφανίζεται σε
ιδιαίτερο λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2. Το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας ορίζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και
Οικονομικών. Τα υπόλοιπα κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα
που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων
σε άλλου είδους τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού
Δημοσίου.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008)
Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ή
κοινοτικό ταμείο, η οποία ορίζει τα εξής:
«1. Καθορίζει ως ανώτατο όριο του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά
(τραπεζογραμμάτια και κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του δημοτικού ή κοινοτικού ταμείου, σε ημερήσια βάση,
για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής κίνησης του οικείου ΟΤΑ, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ενός
δωδεκάτου (1/12) του συνολικού ποσού που του κατανεμήθηκε αποκλειστικά ως τακτική επιχορήγηση
κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική απόφασή μας περί κατανομής
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων.
2.Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, με απόφασή του που εκδίδεται αμέσως μετά την ψήφιση του
προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ και που ισχύει για το έτος που αφορά ο προϋπολογισμός, δύναται να καθορίζει
μικρότερο χρηματικό ποσό, τηρούμενο σε μετρητά στο ταμείο του δήμου ή της κοινότητας, από το ανωτέρω
τιθέμενο όριο, εκτιμώντας τις πραγματικές συναλλακτικές ανάγκες αυτού/ής.»
Επίσης, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),
ορίζονται τα εξής:
«3. Ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν
να καταθέτουν εντόκως τα έσοδά τους που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή από
δωρεές και κληροδοτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, σε ιδιαίτερο
λογαριασμό, στο όνομά τους, σε Πιστωτικό Ίδρυμα ή σε Τράπεζα, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση.»
Στη συνέχεια, ενημέρωσε το Σώμα ότι με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.37920/2011 έγγραφό του ο
Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος, ζήτησε από τις παρακάτω τράπεζες να καταθέσουν προσφορά σε σφραγισμένο
φάκελο:
1. CITIBANK
2. ALPHA BANK
3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
6. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
7. ATTIKA BANK
8. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
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9. ΑΤΕbank
10. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Από τις ανωτέρω τράπεζες ανταποκρίθηκαν όλες εκτός της Τράπεζας Κύπρου.
Κατόπιν, ενημέρωσε το Σώμα ότι, ο κ. Δήμαρχος, με τον Αντιδήμαρχο κ. Νικηφόρο και τον
υποφαινόμενο, προέβησαν στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των ανωτέρω τραπεζών και κατόπιν
μελέτης, κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:
ΣΤΡΕΣ ΤΕΣΤ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τα αποτελέσματα με το δυσμενές σενάριο
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:

(1)
Δείκτης Core Tier
Τράπεζα

1 την 31.12.2012
(υπό το δυσμενές
σενάριο)

Εθνική
Τράπεζα
Alpha Bank
Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο
Τράπεζα
Πειραιώς
Eurobank
EFG
Αγροτική
Τράπεζα

(2)
Δείκτης Core Tier 1 την 31.12.2012
(υπό το δυσμενές σενάριο,
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων
μέτρων βελτίωσης του Δείκτη Κεφαλαιακής
Επάρκειας)

7,7%

9,7%

7,4%

8,2%

5,5%

7,1%

5,3%

6,3%

4,9%

7,6%

-0,8%

6,0%

€2,44 δισ. ευρώ

€5,05 δισ. ευρώ

Συνολικό
πλεόνασμα
κεφαλαίων
έναντι του
ορίου
αναφοράς
5%
Στη στήλη 1 του πίνακα, ο Δείκτης Core Tier 1 υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη μέτρα που έχουν ληφθεί έως
30.4.2011. Τα μέτρα αυτά αποτελούνται αποκλειστικά από εγκεκριμένες αυξήσεις κεφαλαίων, κρατικές
ενισχύσεις και υποχρεωτικά σχέδια αναδιάρθρωσης εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα
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αποτελέσματα που παρατίθενται στη στήλη1 δεν λαμβάνονται υπόψη γενικές προβλέψεις που έχουν ήδη
σχηματίσει οι τράπεζες και δράσεις που έλαβαν ή ανακοίνωσαν μετά τις 30 Απριλίου 2011.

CITIBANK

EMPORIKI

ALPHA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ

MARFIN

ATTICA

TT

ATE

4,10%

(ΒΕΑΤ

4,00%
(Σήμερα)
Κυμαινόμενο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

0-5 (0%)

ΟΨΕΩΣ

4,85% Σταθερό
για 2 χρόνια

(Ανώτατο
Ταμιευτήριο
προσαυξημεν

4,85%
Σταθερό για 2

4,95%
4,60%

χρόνια

Μέχρι
31.12.2012

0-200
(3,20%)

4,5%
+4,35%)

ο κατά
433,33%)
5-30 (Euribor 1
μήνα -0,50%)
30-50 (Euribor 1

ΕΚΤ + 200μβ

200+

μήνα -0,25%)

(Κυμαινόμενο)

(4,20%)

50 και άνω
(Euribor 1 μήνα)
ΜΗΝΟΣ
(0-300
ΜΗΝΟΣ

4,25% /

ΠΡΟΘΕΣ-

(Euribor 1 μήνα

300-500

ΜΗΝΟΣ

ΜΙΑΚΗ

+0,40%) εως

4,40% 500-

(5,60%)

2,5εκατ.

1000 4,60%
/ 1000+
4,75)
ΤΡΙΜΗΝΟ
Υ (0-300

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

4,60% /

(0-500 5,25%

(Euribor 3μήνου

/ 500-1000

+0,40%) εως

5,50% /

2,5εκατ.

300-500

ΤΡΙΜΗΝΟ

4,75% 500-

Υ (5,80%)

1000 4,95%

1000+ 5,75)

/ 1000+
5,10)
ΕΞΑΜΗΝ
ΟΥ (0-300

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΞΑΜΗΝΟΥ

4,70% /

Υ (0-500

(Euribor 6μηνου

300-500

5,35% / 500-

+0,40%) εως

4,85% 500-

1000 5,75% /

2,5εκατ.

1000 5.00%

1000+ 5,85)

ΕΞΑΜΗΝ
ΟΥ
(5,50%)

/ 1000+
5,20)

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
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0-3 (4,25%)

0-5 (5%)

0-5 (5%)

0-3 (5%)

0-5 (5,50%)

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
3 και ανω
(0,75%)

5-10 (1,75%)

3-10

5-60

(0,15%)

(1,90%)

25-100

10-60

60-100

(1,50%)

(0,50%)

(2,20%)

60-150

100+

(1%)

(2,65%)

5-25 (0,75%)

10+ (1,25%)

100+ (2%)

Κλείνοντας την εισήγησή του ο κ. Χατζηδάκης, πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο:
1) Το άνοιγμα δύο (2) λογαριασμών όψεως ή προθεσμιακό στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ προκειμένου
να κατατίθενται τα υπόλοιπα εντόκως και τα ποσά μισθοδοσίας για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών
2) Το άνοιγμα ιδιαίτερου λογαριασμού στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ προκειμένου να κατατίθενται τα
έσοδα που αποκτώνται με τους παραπάνω τρόπους για την εκτέλεση των κοινωφελών έργων σύμφωνα με την
προσφορά της εν λόγω τράπεζας.
Τέλος, πρότεινε στο Σώμα την διακοπή της συνεργασίας με την ΤΡΑΠΕΖΑ CITIBANK.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,
Το Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 171 του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 4686/22.1.2008 (ΦΕΚ 164/5.2.2008)
Ομόφωνα αποφασίζει
(απέχοντος του κ. Λαγκαδινού)
1. Εγκρίνει την κατάργηση του τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί ο Δήμος στην ΤΡΑΠΕΖΑ
CITIBANK και καταγγέλλει την από 9.5.2008 σύμβαση
2. Εγκρίνει το άνοιγμα δύο (2) λογαριασμών όψεως ή προθεσμιακού στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
προκειμένου να κατατίθενται εντόκως το μέρος των εσόδων που

υπερβαίνει το όριο του ποσού που

καθορίζεται με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 4686/22.1.2008 ή το μικρότερο όριο που θέτει κάθε φορά τυχόν απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ καθώς και τα ποσά μισθοδοσίας
για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών
3. Εγκρίνει το άνοιγμα ιδιαίτερου λογαριασμού στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ προκειμένου να
κατατίθενται εντόκως τα έσοδά τους που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή από
δωρεές και κληροδοτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων
4. Εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και της ανώνυμης τραπεζικής
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που έχει ως εξής:
Στην Αθήνα σήμερα την ………………….., μεταξύ αφενός της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. ……... Δ.Ο.Υ.………….. ) που εδρεύει στην
……………………. Οδός ………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. ………………………………. (τίτλος
….) και καλείται στο εξής «η Τράπεζα»
και αφετέρου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»,
εκπροσωπουμένου από τον κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο του Ηλία – Δήμαρχο, και καλείται στο εξής «ο Δήμος»,
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συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα παρακάτω, σε εκτέλεση της 389/2011 απόφασης

του Δημοτικού

Συμβουλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ο Δήμος θα ανοίξει λογαριασμούς καταθέσεων όψεως στο Κατάστημα της Τράπεζας που βρίσκεται στην
Ηλιούπολη («το Κατάστημα»): 1) Για έντοκη κατάθεση των χρηματικών του υπολοίπων 2) Για τη μισθοδοσία
των εργαζομένων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και 3) ιδιαίτερου λογαριασμού προκειμένου να
κατατίθενται εντόκως τα έσοδά τους που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή από δωρεές
και κληροδοτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων.
Το χορηγούμενο επιτόκιο να είναι ίσο με το 4,6% σύμφωνα με την προσφορά της Τράπεζας. Η τήρηση, η
κίνηση και ο εκτοκισμός του λογαριασμού του Δήμου θα διέπεται εκτός από την παραπάνω απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και από την ισχύουσα νομοθεσία, τις σχετικές αποφάσεις και διατάξεις των
Νομισματικών Αρχών, καθώς και τις εγκυκλίους της Τράπεζας, οι δε τόκοι θα αποδίδονται στο Δήμο ανά
ημερολογιακό εξάμηνο (30/6 και 31/12) κάθε χρόνου.
1. Ο Δήμος σε ότι αφορά τις συναλλαγές του, θα εξυπηρετείται από το Κατάστημα κατά προτεραιότητα
2. Οι επιταγές τρίτων που θα προσκομίζονται για κατάθεση στο λογαριασμό του Δήμου, θα πρέπει να είναι
απαραίτητα οπισθογραφημένες από λειτουργούς που θα είναι νομότυπα εξουσιοδοτημένοι για τη κίνηση του
λογαριασμού και θα φέρουν την επίσημη σφραγίδα του Δήμου. Τα πρόσωπα αυτά θα γνωστοποιούνται
εγκαίρως στην Τράπεζα
3. Για την πίστωση του λογαριασμού με τις προσκομιζόμενες προς κατάθεση επιταγές θα ισχύουν οι πιο κάτω
valeur:
Για τα μετρητά και επιταγές που ο Δήμος και τα Ν. Π. προσκομίζουν στο Κατάστημα θα ισχύουν τα εξής :
Α) valeur ίδιας ημέρας, για κατάθεση μετρητών.
Β) valeur ίδιας ημέρας, για κατάθεση προϊόντος επιταγών της Τράπεζάς μας (τραπεζικών – ιδιωτικών).
Γ) valeur ίδιας ημέρας, για κατάθεση προϊόντος τραπεζικών επιταγών άλλων Τραπεζών.
Δ) valeur επόμενης εργάσιμης ημέρας για κατάθεση προϊόντος επιταγών άλλων Τραπεζών.
Οι παραπάνω valeurs για τις περιπτώσεις Γ και Δ ισχύουν εφόσον επιτυγχάνεται ο διακανονισμός των
επιταγών την ημέρα αγοράς τους, άλλως τίθεται valeur μεθεπόμενης εργάσιμης ημέρας.
Η αγορά επιταγών, το προϊόν των οποίων θα πιστώνεται στους λογαριασμούς του Δήμου και των Ν. Π.,
είναι ανέξοδη σε κάθε περίπτωση. Η αποδέσμευση του προϊόντος των επιταγών, προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση,
τη διαπίστωση του καλού τέλους τους.
4. Extrait των λογαριασμών θα εκδίδονται με τη συχνότητα που επιθυμεί ο Δήμος (ανά ημέρα, ανά 15νθήμερο,
ανά μήνα κλπ.) χωρίς επιβάρυνση. Δωρεάν σύνδεση με το INTERNET BANKING, που προσφέρει τη
δυνατότητα κίνησης κεφαλαίων, παρακολούθησης της κίνησης του λογαριασμού και λοιπές παροχές.
5. Καρνέ επιταγών θα εκδίδονται χωρίς επιβάρυνση και θα παραλαμβάνονται από εξουσιοδοτημένους
λειτουργούς του Δήμου

6

6. Οι πληρωμές των προμηθευτών του Δήμου θα πραγματοποιούνται ανέξοδα είτε με κατάθεση στον
λογαριασμό καταθέσεων που τηρούν ή θα ανοίξουν στην Τράπεζα, είτε με έκδοση επιταγών από το καρνέ που
έχει χορηγηθεί στο Δήμο.
7. Οι πληρωμές προς την Ενιαία Αρχή Πληρωμών να γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Αρχής
αυτής
8. Ρητά συνομολογείται ότι στην περίπτωση εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων κατάσχεσης εις χείρας τρίτων,
από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου για τη δέσμευση οποιουδήποτε ποσού, απαιτείται η έγγραφη
συναίνεση του Δήμου και σε κάθε περίπτωση η εκταμίευση ποσού για την αιτία αυτή θα πρέπει να υλοποιείται
αποκλειστικά και μόνο κατά τον ίδιο τρόπο. Γίνεται μνεία ότι ο ιδιαίτερος λογαριασμός που αφορά στις
δωρεές και όχι μόνο για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, εκ του νόμου δεν μπορεί να δεσμευθούν ή να
κατασχεθούν τα διαθέσιμά του
9. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων του Δήμου, η Τράπεζα προτίθεται να τοποθετήσει
μηχανήματα ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) στις εγκαταστάσεις του Δήμου και του Κολυμβητηρίου, χωρίς
κανένα κόστος για το Δήμο. Οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΑΤΜ
θα ρυθμίζονται κατόπιν σύναψης σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού

Β. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Για την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων στον Δήμο και τα Ν. Π., προσφέρουμε στους
μισθοδοτούμενους όλως κατ΄εξαίρεση, το βελτιωμένο πολυπροϊόν για Μισθοδοτούμενους του Δήμου
Ηλιούπολης και των Νομικών Προσώπων του και προτείνουμε την τήρηση τρεχούμενων λογαριασμών
μισθοδοσίας με προνομιακό κλιμακωτό επιτόκιο στο πιστωτικό του υπόλοιπο, ως εξής :
€0,01

-

€5.000

επιτόκιο 5%

€5.000,01

-

€25.000

επιτόκιο 0,75%

€25.000,01

-

€100.000

επιτόκιο 1,50%

και άνω

επιτόκιο 2%

€100.000,01 -

Δωρεάν εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας του προσωπικού του Δήμου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Τα
χρήματα θα κατατίθενται συμψηφιστικά.
Γ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χαρακτηριστικά – Παροχές Πολυπροϊόντος

ΜΟΡΦΗ
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ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Τρεχούμε

Δεν απαιτ

Πιστωτικ






ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Α
Α
Α
Α

Τα επιτόκ
ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εξαμηνια

Για το άνο
1. Πρέπ
2. Σε πε
6 συ
παύο





Δωρε
Δωρε
Δωρε



Δωρε




Η σύμβαση που καταρτίζεται με το παρόν είναι αορίστου χρόνου και μπορεί οποτεδήποτε να καταγγελθεί
αζημίως από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων με έγγραφο καταγγελία, που θα ισχύει ένα μήνα μετά την
κοινοποίησή της.
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος είναι ισχυρή εφόσον γίνει εγγράφως και
προσυπογραφεί και από τους δύο συμβαλλομένους
Σε πίστωση των ως άνω, το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα που υπογράφτηκαν από τους
συμβαλλομένους, έκαστος δε έλαβε από ένα (1).
5. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, για την εκτέλεση της παρούσας
απόφασης και την υπογραφή σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 389/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
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Ενοικ

εγγύη




Δυνα



ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

αντικ

Προσ
 Έ
 Δ
Δικαί
 Π
 Έ
Έκπτ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

τη διά



«ΑΡΣ
Προσ

«ΠΡΟ

Δυνα

«ΠΡΟ
προγ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 18.11.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

