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Από το πρακτικό της 12/24-5-2013 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αριθµ. Απόφασης 231/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ενηµέρωση για την έντοκη κατάθεση των
χρηµατικών διαθεσίµων του δήµου και
λήψη απόφασης επί των σχετικών
καταγγελιών
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 24-5-2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 . , συνήλθε
σε Τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την 29435/ 20-5-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
σαράντα ένας (41) µέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα τέσσερις (34), δηλαδή:
20. Σιµητόπουλος Αλέξανδρος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
21. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
1. Σαουλίδης Αντώνιος
22. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
2. Απατσίδης ∆ηµήτριος
3. Τσουκαλά
Αικατερίνη
23. Ζάχαρης Ηλίας
24. Χατζηκυριάκου Περικλής
(Κατερίνα)
25. Αντύπας Γεράσιµος (Μάκης)
4. Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )
5. Μασλαρινός ∆ηµήτριος
26. Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
27. Βέλλης Χαράλαµπος
6. Κυζιρίδης Θεόδωρος
7. Τσακιρίδης Αναστάσιος
28. Κατσάνη
Τερζηβασιλειάδου
8. Βαρσάµης Νικόλαος
Ειρήνη
9. Λιάπη
Πενλόγλου
Μαρίκα
29. Παπαδόπουλος Παναγιώτης
30. Σιωµάδης Σωτήριος
(Μαρία)
31. Τασόγλου Εµµανουήλ
10. Γκατζές Στέλιος
32. Μιχαηλίδης Βασίλειος
11. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
33. Τόττας Ευάγγελος
12. Ζωγογιάννης
Κωνσταντίνος
ΑΠΟΝΤΕΣ
(Ντίνος)
13. Φασφαλής Νικόλαος
1. Χατζησάββας Γεώργιος
14. Σινάνης Χαράλαµπος
2. Πάππου Μιχαήλ
15. ∆αλάτσης Ιωάννης
3. Καλπαζίδης Σέργιος
16. ∆ρόσου Σαµαρά Μαρία
4. Φαρλαλής Γεώργιος
17. Ισαακίδη Άντζελα
5. Ασβεστάς Βασίλειος
18. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
6. Καραγεωργίου Αγγελική
19. Θώµογλου Γεώργιος
7. Ζεµπιλάς Φίλιππος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 ο ∆ήµαρχος κ. ∆ανιηλίδης Συµεών, ο οποίος και παρέστη.
Σύµφωνα µε την υπ αρ. 31/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του ∆ήµου κ. Καραηλία Πηνελόπη.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 67 παρ.8 του Ν.3852/2010, στη συνεδρίαση
προσκλήθηκε νόµιµα για το υπ αρ. (21ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης η Πρόεδρος
της ∆.Ε. Συκεών κ.Καγιαµπίνη Ειρήνη.
Αποφασίσθηκε η συζήτηση (5) τεσσάρων θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Το (18ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.
Προτάθηκε για συζήτηση το 5ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και το 25ο θέµα.
εκτός,
25ο,1ο
Τα
θέµατα
συζητήθηκαν
µε
την
εξής
σειρά:
5ο
2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,19ο,20ο,21ο,22ο,23ο,24ο,25ο,26ο,
27ο,2ο εκτός,3ο εκτός και 4ο εκτός.

Οι ∆.Σ.κ.κ. Βαρσάµης Νικόλαος, Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη, Αντύπας
Γεράσιµος, Τσουκαλά Αικατερίνη, Ζάχαρης Ηλίας και Μασλαρινός ∆ηµήτριος
απεχώρησαν κατά την συζήτηση του 5ο θέµατος της εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σκ. Σιωµάδης Σωτήριος και Νικολόπουλος Κωνσταντίνος απεχώρησαν κατά την
συζήτηση του 25ου θέµατος.
Από την ψηφοφορία του 25ου θέµατος απείχαν οι ∆.Σ. κ.κ. Τασόγλου Ε.Βέλλης Χ.,
Παπαδόπουλος Π.,Κυζιρίδης Κ.,Ζιγκερίδης ∆. και Χατζηκυριάκου Π.
Οι ∆.Σ.κ. Θώµογλου Γεώργιος, ∆αλάτσης Ιωάννης και Φασφαλής Νικόλαος
απεχώρησαν κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ.κ.κ. Τασόγλου Ε., ∆ρόσου-Σαµαρά Μ. και Ισαακίδη Άντζελα απεχώρησαν πριν
την έναρξη της συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σκ.κ. Ζιγκερίδης ∆.,Χατζηκυριάκου Π. και Λιάπη-Πενλόγλου Μ. απεχώρησαν πριν
την έναρξη του 9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος ∆.Σ.κ.Σαουλίδης Α. και οι ∆.Σ. κ.κ. Μιχαηλίδης Β. και Τόττας Ε.
απεχώρησαν πριν την συζήτηση του 26ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Στα υπ αρ. 26ο,27ο,2ο εκτός,3ο εκτός και 4ο εκτός, λόγω απουσιίας Προέδρου και
Αντιπροέδρου, προέδρευσε ο Σύµβουλος της πλειοψηφίας µε τους περισσότερους
ψήφους κ.Απατσίδης ∆ηµήτριος.
Ο κ. Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης :
Ενηµέρωση για την έντοκη κατάθεση των χρηµατικών διαθεσίµων του δήµου και
λήψη απόφασης επί των σχετικών καταγγελιών, έθεσε υπόψη του ∆.Σ. την υπ αρ.
31503/20/5/2013 ενηµέρωση του κ.∆ηµάρχου µε το παρακάτω περιεχόµενο:
Θέµα: Ενηµέρωση για την έντοκη κατάθεση των χρηµατικών
διαθεσίµων του δήµου και λήψη απόφασης επί των σχετικών καταγγελιών
Στη 30η συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου (28/12/2012), κατά τη
συζήτηση του θέµατος για την έντοκη κατάθεση των χρηµατικών διαθεσίµων του
δήµου, έγιναν συγκεκριµένες καταγγελίες από τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Μιχαηλίδη,
οι οποίες σύµφωνα µε τα πρακτικά της συνεδρίασης έχουν ως εξής:

«Θα ήθελα να υπενθυµίσω στο δήµαρχο ότι στο παρελθόν οι προκηρύξεις
που γινότανε, που κατά τη γνώµη του έλεγε ότι γινότανε, µετά από έρευνα που

έκανα δεν είχε γίνει καµία προκήρυξη. Έτσι; ∆εν είχε γίνει καµία προκήρυξη. Και αυτό
έγινε έρευνα στις τράπεζες. Από τράπεζες δηλαδή πήρα τις πληροφορίες» ( σελ 12)
«Στη συγκεκριµένη περίπτωση που αναφέρθηκε ο δήµαρχος για τις τρείς
αιτήσεις, ναι τρεις αιτήσεις έκανε. Γιατί τις έκανε όµως; Γιατί έµαθε, έµαθε κύριοι
συνάδελφοι ότι έκανα έρευνα και είδα ότι δεν έκανε προκήρυξη, δεν έστειλε σε καµία
τράπεζα τίποτα. Από µόνος του πήγε και έκλεισε τα λεφτά. Η προκήρυξη που λέει ότι
έγινε δεν υπήρχε, δεν πήγε σε καµία τράπεζα.» (σελ.19)
Σύµφωνα λοιπόν µε τις καταγγελίες ο πρώην δήµος Συκεών δεν προχώρησε
ποτέ σε καµία πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες για την υποβολή
προσφορών, προκειµένου να καταθέσει τα χρηµατικά του διαθέσιµα σε εκείνη που
προσέφερε το υψηλότερο επιτόκιο.
Σηµειώνεται πως και στο παρελθόν ο κ. Μιχαηλίδης προχώρησε σε παρόµοιες
καταγγελίες και τότε του ζητήθηκε εγγράφως µε τρείς επιστολές, να υποδείξει
τράπεζα που µπορεί να προσφέρει υψηλότερο επιτόκιο προθεσµιακής κατάθεσης, από
εκείνο που πέτυχε ο δήµος µε την διενέργεια σχετικής δηµόσιας πρόσκλησης
ενδιαφέροντος. ∆υστυχώς όµως ποτέ δεν απάντησε, ούτε και ανταποκρίθηκε µε
οποιονδήποτε τρόπο.
Στην 4η συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου στις 11/2/2013, στο θέµα των
ανακοινώσεων, η διοίκηση κατέθεσε στο σώµα τις τρεις σχετικές επιστολές
(38623/22-12-08, 1244/14-1-09, 5099/17-2-09). Ως απάντηση ο κ. Μιχαηλίδης
σχολίασε, επαναλαµβάνοντας την καταγγελία του, πως στη συγκεκριµένη
διαγωνιστική διαδικασία δεν υπήρχαν έγγραφες προσκλήσεις του δήµου προς τις
τράπεζες.
Με αφορµή λοιπόν την επιµονή του κ. Μιχαηλίδη στις καταγγελίες του, η
διοίκηση του δήµου δεσµεύτηκε να καταθέσει στο συµβούλιο αντίγραφα όλων των
δηµόσιων προσκλήσεων ενδιαφέροντος του πρώην δήµου Συκεών και του δήµου
Νεάπολης – Συκεών.
Έτσι στην 5η συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου στις 25/2/2013,
κατατέθηκαν όλοι οι σχετικοί φάκελοι προκειµένου να ενηµερωθούν οι δηµοτικοί
σύµβουλοι. ∆υστυχώς όµως η απουσία του κ. Μιχαηλίδη από την συγκεκριµένη
συνεδρίαση αλλά και από τις επόµενες τακτικές συνεδριάσεις του δηµοτικού
συµβουλίου, δεν επέτρεψε στη διοίκηση να ενηµερώσει τον καταγγέλλοντα αλλά και
το δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε την κατάθεση των χρηµατικών διαθεσίµων.
Σηµειώνεται πως στις 10/3/2013, ο κ. Μιχαηλίδης – προφανώς για λόγους
εντυπωσιασµού -µε αίτηση του ζήτησε στοιχεία των φακέλων που ήδη είχαν
κατατεθεί στο δηµοτικό συµβούλιο και βρισκόταν στη διάθεση κάθε συµβούλου ο
οποίος επιθυµούσε να τους ελέγξει και να ενηµερωθεί.
Παρά το γεγονός αυτό, η οικονοµική υπηρεσία διαβίβασε στον αιτούντα όλα
τα στοιχεία που ζήτησε.
Επειδή οι καταγγελίες του κ. Μιχαηλίδη άπτονται της οικονοµικής και
διοικητικής διαχείρισης του δήµου και θίγουν τόσο αιρετά µέλη της διοίκησης του
δήµου, όσο και υπηρεσιακά στελέχη, κρίνεται σκόπιµο να ενηµερωθεί το δηµοτικό
συµβούλιο για τη διαδικασία που ακολουθεί η οικονοµική υπηρεσία στο θέµα της
έντοκης κατάθεσης των χρηµατικών διαθεσίµων του δήµου.
Α. Στο άρθρο 171 παρ.2 του ν.3463/2006 (∆ΚΚ) ορίζεται πως τα χρηµατικά
διαθέσιµα των δήµων κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασµό όψεως ή προθεσµιακό,
σε πιστωτικό ίδρυµα που καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
Β. Παρά το γεγονός ότι η νοµοθεσία δεν προβλέπει καµία διαδικασία για την
επιλογή του πιστωτικού ιδρύµατος, ο δήµος µας (όπως και ο πρώην δήµος Συκεών)
έχει καθιερώσει τη δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στα πιστωτικά ιδρύµατα της

χώρας, προκειµένου να προσφέρουν επιτόκια προθεσµιακών καταθέσεων, ώστε να
επιλεγεί εκείνο που προσφέρει το υψηλότερο επιτόκιο.
Γ. Την ευθύνη της παραπάνω διαδικασίας έχει αποκλειστικά η ταµιακή
υπηρεσία η οποία αποστέλλει την σχετική πρόσκληση, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις
προσφορές και τηρεί τους φακέλους κάθε διαγωνισµού.
∆. Από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο δηµοτικό συµβούλιο προκύπτουν τα
ακόλουθα:
1. Από την εφαρµογή του νέου ∆ΚΚ (οπότε και επιτράπηκε η προθεσµιακή
κατάθεση) διενεργήθηκαν οι ακόλουθες διαγωνιστικές διαδικασίες:
Πρόσκληση 32314/6-11-07
Προθεσµιακή κατάθεση 10.000.000 €, 3 µηνών µε επιτόκιο 5,20%
Πρόσκληση 27298/5-12-08
Προθεσµιακή κατάθεση 12.000.000 €, 12 µηνών µε επιτόκιο 7,20%
Προθεσµιακή κατάθεση 3.000.000 €, 3 µηνών µε επιτόκιο 8,15%
Προθεσµιακή κατάθεση 2.407.834,39 €, 9 µηνών µε επιτόκιο 7,50%
Πρόσκληση 6218/27-2-09
Προθεσµιακή κατάθεση 4.000.000 €, 6 µηνών µε επιτόκιο 3,96%
Πρόσκληση 27013/9-9-09
Προθεσµιακή κατάθεση 5.700.000 €, 4 µηνών µε επιτόκιο 2,70%
Προθεσµιακή κατάθεση 1.800.000 €, 3 µηνών µε επιτόκιο 2,60%
Πρόσκληση 35377/25-11-09
Προθεσµιακή κατάθεση 7.000.000 €, 3 µηνών µε επιτόκιο 3,20%
Προθεσµιακή κατάθεση 7.000.000 €, 6 µηνών µε επιτόκιο 3,02%
Πρόσκληση 7472/17-3-10
Προθεσµιακή κατάθεση14.300.000 €, 6 µηνών µε επιτόκιο 4,30%
Προθεσµιακή κατάθεση 7.000.000 €, 7 µηνών µε επιτόκιο 4,30%
Πρόσκληση 35463/3-12-10
Προθεσµιακή κατάθεση 24.000.000 €, 12 µηνών µε επιτόκιο 5,90%
Πρόσκληση 88786/2-12-11
Προθεσµιακή κατάθεση 21.500.000 €, 12 µηνών µε επιτόκιο 7,93%
Πρόσκληση 85011/29-11-12
Προθεσµιακή κατάθεση 25.000.000 €, 12 µηνών µε επιτόκιο 5,80%
2. Σε όλους τους διαγωνισµούς υπάρχουν προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς όλες τις τράπεζες, καθώς και τα αποδεικτικά επίδοσης τους
3. Σε όλους τους διαγωνισµούς υπάρχουν πρωτοκολληµένες οι προσφορές
των τραπεζών
Από τα παραπάνω συνάγεται πως ο δήµος Νεάπολης – Συκεών τηρεί όλα όσα
η νοµοθεσία ορίζει για τα χρηµατικά διαθέσιµα και διενεργεί δηµόσιες προσκλήσεις
ενδιαφέροντος ώστε να πετύχει το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων.

Σηµειώνεται ότι από τα διαθέσιµα στοιχεία ο δήµος µας έχει καταφέρει να
κερδίζει τα υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων χρηµατικών διαθεσίµων, συγκριτικά µε
όλους τους δήµους της χώρας.
Από τα στοιχεία που κατατέθηκαν αποδεικνύεται πως οι καταγγελίες που
έγιναν δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Το δηµοτικό συµβούλιο πρέπει να απορρίψει ως αβάσιµους, αναληθείς και
απαράδεκτους τους ισχυρισµούς του κ. Μιχαηλίδη και να τον καλέσει να ανακαλέσει
τις καταγγελίες του.
Ο ∆ήµαρχος Νεάπολης –
Συκεών
Σίµος ∆ανιηλίδης

Στη συνέχεια έγινε ενηµέρωση και δόθηκαν εξηγήσεις σε ερωτήµατα των ∆.Σ.από την
∆/ντρια ∆ιοικητικού-Οικονοµικού κ.Μπεκιαρίδου Αθανασία.
Ο ∆.Σ.κ. Μιχαηλίδη Βασίλειος ύστερα από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν στα
ερωτήµατα που έκανε δήλωσε ότι αποσύρει τις σκιές που πιθανόν αφέθηκαν σε
προηγούµενες συνεδριάσεις κατά του κ.∆ηµάρχου και των συνεργατών του σχετικά
µε την διαχείριση των χρηµατικών διαθεσίµων του ∆ήµου.
Ο ∆ήµαρχος αποδέχθηκε την ανάκληση των όσων είπε ο κ. Μιχαηλίδης Βασίλειος στις
προηγούµενες συνεδριάσεις σχετικά µε την έντοκη κατάθεση των χρηµατικών
διαθεσίµων του δήµου, επισηµαίνοντας πως από τα στοιχεία και τα προσκοµιζόµενα
έγγραφα αποδεικνύεται η νόµιµη, διαφανής και αποτελεσµατική οικονοµική
διαχείριση των πόρων του δήµου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. ν΄αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1)όσα ο Πρόεδρος, ο ∆ήµαρχος και τα µέλη
του ∆.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά
αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ αρ. 31503/20/5/2013 εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου
και 3) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Οµόφωνα
1) Αποδέχεται την δήλωση του κ. Μιχαηλίδη α) ότι ανακαλεί όσα είπε σχετικά µε την
έντοκη κατάθεση των χρηµατικών διαθεσίµων και β) ότι η διαδικασία επιλογής
τράπεζας για την έντοκη κατάθεση των χρηµατικών διαθεσίµων ήταν ορθή και
νόµιµη.
2) ∆ηλώνει ότι η δηµόσια διαδικασία διαγωνισµού που ακολούθησε ο ∆ήµος
προκειµένου να επιλεγεί η τράπεζα η οποία προσέφερε υψηλότερα επιτόκια και
καλύτερους όρους ,για την κατάθεση των χρηµατικών διαθεσίµων του δήµου, ήταν
απολύτως νόµιµη, διαφανής και αποτελεσµατική
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 231/2013
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Σαουλίδης Αντώνιος
Απατσίδης ∆ηµήτριος
Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα (Μαρία)
Γκατζές Στέλιος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Φασφαλής Νικόλαος
Σινάνης Χαράλαµπος
∆αλάτσης Ιωάννης
∆ρόσου Σαµαρά Μαρία
Ισαακίδη Άντζελα
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Θώµογλου Γεώργιος
Σιµητόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Τόττας Ευάγγελος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΡΟΣΟΥ-ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

