
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το  πρακτικό της  24ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 1-10-2020. 
 
                                                                               Πράξη 128η                                                  

  Ιθάκη, σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 
σε τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου 
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 5324/25-9-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 74  του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ. 
163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 11 : 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

7. ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  1. 
ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
 

2.  
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

8. 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

2. 
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
 

3.  
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  
(αποχ. στο 7o θέμα)                         

9. 
 
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  

4.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ 10. 
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4. ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 

5.  
 
ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(αποχώρησε στο 1ο θέμα ΗΔ)  

11. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 5. 
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

6.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   6. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  
(Αν και νομίμως 
προσκληθέντες) 

 
      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης < Έγκριση της αρ. 

113/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης για την επιλογή πιστωτικού 

ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Ιθάκης. > και δίνει το λόγο στον Δήμαρχο και 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρει τα εξής : 

        < Με την αρ. 113/16-09-2020 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προέβη στην 

αποσφράγιση των κλειστών προσφορών που κατέθεσαν τα δύο πιστωτικά ιδρύματα που 

δραστηριοποιούνται στην Ιθάκη (Ε.Τ.Ε. , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

την επιλογή της προσφοράς της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με επιτόκιο (0,25 %)  το οποίο είναι και το υψηλότερο 

,για την έντοκη κατάθεση διάρκειας έξι (6) μηνών που αφορούν τους παρακάτω λογαριασμούς 

προθεσμιακής κατάθεσης του Δήμου: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΟΣΟ 

GR35 0171 3840 0063 8414 3136 676 313.799,71 

GR88 0171 3840 0063 8414 3136 692 
(ΣΥΡΜΗΣ) 

360.603,91 
 

 

        Καλώ το Συμβούλιο να αποφασίσει για την επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση 

εσόδων του Δήμου Ιθάκης.>  

ΑΔΑ: 9ΨΨΓΩΕΟ-ΧΝΧ



 
 
 
       Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του την ανωτέρω αρ. 113/2020 απόφαση 

της Οικ. Επιτροπής : «Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη 

κατάθεση των εσόδων του Δήμου»   και κατόπιν διαλογικής συζήτησης  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Κάνει δεκτή την αρ. 113/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επιλέγει την ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως το πιστωτικό ίδρυμα για την έντοκη κατάθεση των αναφερόμενων στην ανωτέρω εισήγηση 

ποσών που αφορούν λογαριασμούς προθεσμιακής κατάθεσης του Δήμου, με προσφερόμενο επιτόκιο 

(0,25 %) το οποίο είναι και το υψηλότερο. 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  
 

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                            Ακριβές αντίγραφο  
                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 

  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

ΑΔΑ: 9ΨΨΓΩΕΟ-ΧΝΧ
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