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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Από το πρακτικό της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης   2/2011 

 
    «Περί  καθορισμού πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου 

Μονεμβασιάς  
 
 
 
   Στους Μολάους σήμερα 25 Ιανουαρίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:30, 
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με 
αριθμό 2/20-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος   
2. Αλειφέρη Παναγιώτα    1. Κρυπωτός Παναγιώτης 
3. Βουνελάκης Γεώργιος   
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
5. Καλογερίνης Ηλίας   
6. Κολλιάκος Ιωάννης   
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος   
8. Λύρας Χαράλαμπος   
9. Μαρούσης Χαράλαμπος   
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος   
11. Πετράκης Χρήστος   
12. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
13. Σουρλάς Ιωάννης   
14. Σπυριδάκος Βασίλειος   
15. Σταθάκης Παναγιώτης   
16. Τσαφατίνου Κατερίνα   
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
18. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ   
19. Νικολινάκος Παναγιώτης   
20. Παπαδάκης Γεώργιος   
21. Τσάκος Πέτρος   
22. Χαραμής Αντώνιος   
23. Χριστάκος Σταύρος   
24. Τσάκος Κωνσταντίνος    
25. Μέντης Γεώργιος   
26. Δημητρόπουλος Δημοσθένης  
 

  
 

 Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
 Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: 
Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Μπατσάκης 
Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Παυλάκης Παναγιώτης 
Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ.  
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Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, 
Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση 
των πρακτικών. 
  Επίσης παραβρέθηκαν ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αννούσης 
Ιωάννης,      
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος είπε τα εξής: 
  

Στην εγκ.45/74300/28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνονται τα εξής: 
«Οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων που διατηρούν οι καταργούμενοι δήμοι, δεν είναι σκόπιμο να 
κλείσουν άμεσα με τη λήξη του έτους (31/12/2010), έτσι ώστε να υπάρξει το απαιτούμενο χρονικό 
περιθώριο για την πρώτη πληρωμή των αποδοχών (του Ιανουαρίου 2011), την εξόφληση επιταγών 
που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2010 και την απόδοση των κρατήσεων που αναλογούν σε κάθε δήμο. 
Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει συνεννόηση με την αντίστοιχη τράπεζα για τις αναγκαίες 
προσαρμογές στα στοιχεία των λογαριασμών καθώς και για τη γνωστοποίηση των στοιχείων των 
υπαλλήλων που θα εξουσιοδοτηθούν για τη διαχείριση των λογαριασμών.  
Στο χρόνο που θα κριθεί κατάλληλος, το δημοτικό συμβούλιο θα επιλέξει την τράπεζα, στην οποία θα 
μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών που θα καταργηθούν (άρθρο 171 παρ. 2 ν. 3463/2006)» 
Ο Δήμος Μονεμβασιάς  προέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 από τη συνένωση των 
Δήμων Ασωπού, Βοιών, Ζάρακα, Μολάων και Μονεμβασίας. 
Λόγω του ότι ο Δήμος Μονεμβασιάς  είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
των παραπάνω συνενούμενων Δήμων κατά την παρ.1 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010, θα πρέπει 
τα υπόλοιπα των λογαριασμών να μεταφερθούν σε νέο ενιαίο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου 
Μονεμβασιάς. 
Με βάση τα παραπάνω: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 

1. Το άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Εμπορική Τράπεζα προκειμένου να κατατίθενται οι 
χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Κ.Α.Π. κ.λ.π.) και τα υπόλοιπα των 
λογαριασμών των συνενούμενων Δήμων όταν αυτοί κλείσουν. 
 
2. Να συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους και τον 
προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία με βάσει συγκεκριμένα κριτήρια, να απευθυνθεί στα 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν καταστήματα στην έδρα του Δήμου και στη συνέχεια να 
εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να επιλεγεί η προσφορότερη πρόσφορά. 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 171 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. και μετά από διαλογική συζήτηση: 
 

Ο μ ό φ  ω ν α   α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

1. Το άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Εμπορική Τράπεζα (Κατάστημα Μολάων), για την κατάθεση 
των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κ.Α.Π. κ.λ.π.) και μέχρι να 
επιλεγεί πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα παρακάτω. 
 
2. Συγκροτεί επιτροπή αποτελούμενη από τους δημοτικούς συμβούλους Αβδούλο Σπύρο και 
Μιχαλόπουλο Μιχαήλ και τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας Αννούση Ιωάννη, η οποία αφού 
ερευνήσει και διαπιστώσει την προσφορότερη  προσφορά για το Δήμο, εισηγηθεί σχετικά προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Τα κριτήρια που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την έρευνα μπορεί να είναι: 
α)  Το επιτόκιο καταθέσεων όψεως με βάση το Euribor μηνός. 
β)  Η ύπαρξη VALEUR σε επιταγές της ίδιας τράπεζας και επιταγές άλλης τράπεζας. 
γ)  Η ύπαρξη ή μη εξόδων κίνησης λογαριασμών. 
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δ)  Η δυνατότητα ή μη ύπαρξης ειδικού ταμείου. 
ε)  Η δυνατότητα ή μη άμεσης ενημέρωσης κίνησης λογαριασμών. 
στ) Δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών μέσω διαδικτύου.     
ζ)  Λοιπές παροχές και διευκολύνσεις. 
η)  Τυχόν διευκολύνσεις για το προσωπικό.                
 
   Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  2/2011. 
    
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
   Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιοκάτω: 
       Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                           Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
Μολάοι 26-01-2011 
Η Ειδική Γραμματέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Χριστάκος Σταύρος 
Τσάκος Κων/νος 
Μέντης Γεώργιος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 

   
 


