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Πρακτικό της με αριθμό 25ης/29.12.2020,  τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 29η του 
μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020.    
 
Στην Καισαριανή σήμερα, 29/12/2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00μ.μ ,το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης  ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ.13044/24.12.2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 
παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 . 
 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) μέλη και 
ονομαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.    
  1. Βούρλου Μαρία  
  2. Φασκιώτης Γεώργιος   
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εμμανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εμμανουήλ  
  8. Σταμέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος  
11. Κατσαρέλης Νικόδημος  
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
13. Αραχωβίτη Μαρία  
14. Πλυτάς Ευάγγελος  
15. Κατημερτζής Γεώργιος  
16. Γραφίδου Γεσθημανή  
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
20. Παρασκευά Δέσποινα  



21. Παραγυιού Άννα  
22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχάλης  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26. Καγιαμπάκη Ειρήνη  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δημοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής και έγκριση των όρων σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ 
Δήμου Καισαριανής και της τράπεζας «ALFA Τράπεζα Α.Ε». 

 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ.πρωτ.: 
13136/28-12-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου οικονομικών κ. Χατζησάββα 
Μηνά   η οποία έχει ως εξής:  
 
   
Με την από 22.10.2020 σύμβαση χρησιδανείου, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του κ. 
Δημάρχου Καισαριανής και της Τράπεζας με την επωνυμία "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε." και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται σε αυτή, συμφωνήθηκε η 
παραχώρηση συγκεκριμένου χώρου, μέγιστης επιφανείας τριών (3) τετραγωνικών 
μέτρων, στην πρόσοψη κτιρίου που στεγάζεται το Δημαρχείο, στην οδό 
Βρυούλων, αριθ. 125 και Κλαζομενών, Τ.Κ. 161 21, στην Καισαριανή, με 
αποκλειστικό και μοναδικό σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία στον χώρο αυτό 
ενός (1) Αυτόματου Ταμειολογιστικού Μηχανήματος (εφεξής για συντομία "ATM").  

Η ανωτέρω σύμβαση υπογράφηκε λόγω του κατεπείγοντος, καθώς αφορά σε ζήτημα 
άμεσης εξυπηρέτησης του συνόλου των δημοτών και για τους λόγους αυτούς τίθεται 
προς έγκριση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Συγκεκριμένα η σύμβαση έχει ως ακριβώς αναφέρεται κατωτέρω και ειδικότερα: 
 
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATM 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1.1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ Καισαριανή, 
_22_ Οκτωβρίου 2020 

1.2. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
α.     Ο " ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ", οδός Βρυούλων, αριθ. 125 και 
Κλαζομενών, Τ.Κ. 161 21, στην Καισαριανή, με Α.Φ.Μ. 099116022 
Δ.Ο.Υ.ΙΖ Αθηνών , τον οποίο εκπροσωπεί νομίμως ο Δήμαρχος κ. Χρήστος 
Βοσκόπουλος του Ιωάννη, και θα αποκαλείται εφεξής "ΔΗΜΟΣ". 



β.    Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία υπό την επωνυμία "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε." 
με έδρα την Αθήνα, οδός 
Σταδίου αριθ. 40, Τ.Κ. 102 52, 
με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. 
Φ.Α.Ε. Αθηνών, την οποία 
εκπροσωπούν νομίμως οι κ.κ. 
(1) Δημήτριος Λιάγκρας του Ευάγγελου 
(2) Παναγιώτης 
Τσεμπεράς του 
Κωνσταντίνου και θα 
αποκαλείται εφεξής 
"ΤΡΑΠΕΖΑ". 

1.3. Ο ΔΗΜΟΣ δηλώνει ότι έχει το δικαίωμα να καταρτίσει την παρούσα 
σύμβαση και να προβεί στην 
παραχώρηση χρήσεως του χώρου, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και 
προϋποθέσεις. 

 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας, ο ΔΗΜΟΣ, με την παρούσα 
παραχωρεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ συγκεκριμένο χώρο, μέγιστης επιφανείας τριών 
(3) τετραγωνικών μέτρων, στην πρόσοψη κτιρίου που στεγάζεται το 
Δημαρχείο, στην οδό Βρυούλων, αριθ. 125 και Κλαζομενών, Τ.Κ. 161 21, 
στην Καισαριανή, με αποκλειστικό και μοναδικό σκοπό την εγκατάσταση 
και λειτουργία στον χώρο αυτό ενός (1) Αυτόματου Ταμειολογιστικού 
Μηχανήματος (εφεξής για συντομία "ATM"). 

Η ακριβής θέση εγκατάστασης του ATM προσδιορίζεται στο συνημμένο 

Παράρτημα I. 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

3.1. Να χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο (εφεξής για συντομία 
"ΧΩΡΟΣ") αποκλειστικά και μόνο για την εγκατάσταση του ATM, το οποίο 
της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή. Η ΤΡΑΠΕΖΑ θα 
συνεργάζεται με τον ΔΗΜΟ προκειμένου να επιτυγχάνεται η αισθητική 
ένταξη του ATM στον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο. 

3.2. Να τηρεί όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη νόμιμη τοποθέτηση 
και προσήκουσα λειτουργία του ATM, επιβαρυνόμενη με τις δαπάνες για τη 
λειτουργία του. Ειδικότερα, βαρύνεται με τις δαπάνες για: 

Την έκδοση τυχόν αδειών που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη 
εγκατάσταση και τηλεπικοινωνιακή σύνδεση της. 
Τη μεταφορά, εγκατάσταση και πάκτωση του ATM επί του εδάφους / 
δαπέδου του ΧΩΡΟΥ. 
Τον χρηματεφοδιασμό, την αναπλήρωση οποιωνδήποτε αναλωσίμων 
υλικών και τη συντήρηση του 
ATM και του λοιπού εξοπλισμού. 
Τη σύνδεση και διατήρηση της νέας γραμμής του ΟΤΕ, όπου αυτή 
υπάρχει. 
Τη σύνδεση και διατήρηση ειδικής τηλεπικοινωνιακής γραμμής για τη 
λειτουργία συστήματος συναγερμού, εάν η ΤΡΑΠΕΖΑ κρίνει ότι η 
τέτοιου συστήματος είναι σκόπιμη. Την τοποθέτηση ειδικής 
κατασκευής σήμανσης και προστασίας του ATM, όπως το υπόδειγμα 
στο συνημμένο Παράρτημα II. 



Την αντικατάσταση του ATM, οποτεδήποτε η ΤΡΑΠΕΖΑ κρίνει 
σκόπιμο. 

3.3. Να φροντίζει για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του ATM και να 
αποκαθιστά σε εύλογο χρόνο οποιαδήποτε βλάβη του, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα ειδοποιείται εγκαίρως από τον ΔΗΜΟ για την επελθούσα βλάβη. 

3.4. Να μην παραχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο την χρήση του ΧΩΡΟΥ σε 
τρίτους. Ως τρίτοι δεν νοούνται συνεργαζόμενες με την ΤΡΑΠΕΖΑ Τράπεζες 
ή Τράπεζα με την οποία συγχωνεύεται η ΤΡΑΠΕΖΑ 

3.5. Να ασφαλίζει με δαπάνη της το ATM και το περιεχόμενο του, 
αναλαμβάνοντας την ευθύνη από τη μη ή ελλιπή ασφάλιση. 

3.6. Να καταβάλει τις δαπάνες για τα έργα που θα εκτελεσθούν, σε 
περίπτωση που, κατά την κρίση της και με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΗΜΟΥ, 
απαιτηθούν: η μετακίνηση του ATM σε διαφορετικό από τον αρχικό ΧΩΡΟ 
ή η διενέργεια περαιτέρω διασκευών στο ΧΩΡΟ ή η διενέργεια 
ανακατασκευών ή τροποποιήσεων στις βασικές για τη λειτουργία του ATM 
υποδομές (π.χ. ηλεκτρολογικές και τηλεφωνικές συνδέσεις). 

3.7. Να καταβάλει τις δαπάνες αποκατάστασης οιασδήποτε ζημίας 
προκληθεί στον παρακείμενο του ATM χώρο, από κακόβουλες ενέργειες 
τρίτων προσώπων, αποδεδειγμένα στρεφόμενες αποκλειστικά και μόνο κατά 
του ATM, με σκοπό τη δολιοφθορά του. 

3.8. Μετά τη λήξη ή με άλλο τρόπο λύση της σύμβασης και εντός δύο (2) 
μηνών, να αποκομίσει με φροντίδα και δαπάνη της το ATM και τις τυχόν 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό της (ηλεκτρολογικές, τηλεφωνικές, 
προστασίας, επιγραφών κ.λπ) που είχε χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία του 
ATM, καθώς και να παραδώσει τον ΧΩΡΟ στην κατάσταση που τον 
παρέλαβε. 

 
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

4.1. Να διευκολύνει την ΤΡΑΠΕΖΑ στην έκδοση των τυχόν αδειών που 
απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και την τηλεπικοινωνιακή 
σύνδεση της. 

4.2. Να διενεργήσει όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες βασικής 
υποδομής που απαιτούνται για την υποδοχή και εγκατάσταση του ATM 
(όπως π.χ. καθαρισμός του χώρου, τερματισμός της νέας γραμμής του ΟΤΕ 
σε τηλεφωνική πρίζα δίπλα στο ATM, απολήξεις καλωδιώσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας στο χώρο του ATM), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ και να υποστηρίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του ATM, 
παρέχοντας: 
ηλεκτρικό ρεύμα  
κάθε διευκόλυνση στα ειδικά συνεργεία της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ή συνεργαζομένων 
με την ΤΡΑΠΕΖΑ εταιριών που θα επισκέπτονται το ATM για τον 
χρηματεφοδιασμό, τη συντήρηση, τον έλεγχο λειτουργίας του και την 
αποκατάσταση τυχόν βλαβών. 

4.3. Να επιτρέπει στην ΤΡΑΠΕΖΑ την απαραίτητη σηματοδότηση του 
ATM, ώστε να είναι ορατό και αναγνωρίσιμο. Η ΤΡΑΠΕΖΑ, με την 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΔΗΜΟΥ, μπορεί να τοποθετήσει μέχρι 



και δύο (2) επιγραφές / πινακίδες, οποιουδήποτε σχήματος ή μεγέθους, 
φωτεινές ή μη, σε σημεία του περιβάλλοντος το ATM χώρου. 

4.4. Να φροντίζει για την τακτική καθαριότητα του ΧΩΡΟΥ και του ATM. 

4.5. Να εξασφαλίζει την ακώλυτη πρόσβαση στο ΧΩΡΟ των 
επιθυμούντων να χρησιμοποιήσουν το ATM, φροντίζοντας για τη μη 
απόθεση αντικειμένων (π.χ. εμπορευμάτων, υλικών, πινακίδων) σε σημείο 
που είτε να παρεμποδίζεται ο υποψήφιος χρήστης είτε το ATM να 
καθίσταται μη ορατό. Κατ' ακολουθία, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ή 
εναπόθεση κάθε είδους αντικειμένου επί του ATM και της ειδικής 
κατασκευής προστασίας του. 

4.6. Να φυλάσσει και να προστατεύει τον ΧΩΡΟ και το ATM με την ίδια 
ακριβώς επιμέλεια και μέσα που προστατεύει τις δικές της εγκαταστάσεις. 
Διευκρινίζεται ότι ο ΔΗΜΟΣ δεν έχει ευθύνη για τυχόν κλοπή, παραβίαση ή 
καταστροφή του ATM από αιτία για την οποία δεν μπορούσε να λάβει 
κάποιο προληπτικό μέτρο. 

4.7. Να ενημερώνει αμέσως την ΤΡΑΠΕΖΑ για τα περιερχόμενα σε γνώση 
της έκτακτα περιστατικά ή προβλήματα του ATM και του ΧΩΡΟΥ (π.χ. 
πλημμύρα, πυρκαγιά, διάρρηξη, κλοπή κ.λπ.) και να καταβάλει κάθε εύλογη 
προσπάθεια για τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών τους. 

Να καταβάλει τις δαπάνες για τα έργα που θα εκτελεσθούν, σε 
περίπτωση που, κατά την κρίση της και με τη σύμφωνη γνώμη της 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ / σχετική προειδοποίηση της ΤΡΑΠΕΖΗΣ τουλάχιστον 
δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών απαιτηθούν η 
μετακίνηση του ATM σε άλλο από τον αρχικό ΧΩΡΟ ή η διενέργεια 
περαιτέρω διασκευών στον ΧΩΡΟ ήη διενέργεια ανακατασκευών ή 
τροποποιήσεων στις βασικές για τη λειτουργία του ATM υποδομές 
(π.χ. ηλεκτρολογικές και τηλεφωνικές συνδέσεις). 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, με έναρξη την 11 Νοεμβρίου 2020 και λήξη την 31 
Οκτωβρίου 2021. 

5.2. Σε περίπτωση που συνεχιστεί μετά την αρχική λήξη της, θα θεωρείται 
αορίστου χρόνου και θα καταγγέλλεται, από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο, 
αζημίως και για τους δύο, με έγγραφη καταγγελία τα αποτελέσματα της 
οποίας θα επέρχονται δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση της στον 
αντισυμβαλλόμενο. 

6. ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε 
διαφορά προκύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

7.1. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, ο ΔΗΜΟΣ μεταβιβάσει σε 
τρίτον τον ΧΩΡΟ ή παραχωρήσει άλλο εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα που 
αποκλείει ή περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την χρήση του ΧΩΡΟΥ από 
την ΤΡΑΠΕΖΑ, ο ΔΗΜΟΣ υποχρεούται να περιλάβει όρο στη σχετική 
σύμβαση, με τον οποίο ο νέος κτήτορας ή δικαιούχος θα υπεισέρχεται στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της παρούσας και θα υποχρεούται να μη 
παρακωλύει την χρήση του ΧΩΡΟΥ μέχρι τη λήξη της παρούσας. 



7.2. Η παρούσα σύμβαση χρησιδανείου υπόκειται, σύμφωνα με το άρθρο 
15, παράγραφος 1(α) του Κ.Τ.Χ. σε αναλογικό χαρτόσημο 2,40% (με τον 
ΟΓΑ) επί της αξίας που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15, 
παράγραφος 5 του Ν.Δ. 118 / 1973 (ήτοι το 1/20 της αξίας πλήρους 
κυριότητας των παραχωρούμενων τετραγωνικών μέτρων) για κάθε έτος 
διάρκειας της χρήσεως, το βάρος καταβολής του οποίου αναλαμβάνει η 
ΤΡΑΠΕΖΑ. 

7.3. Η χαρτοσήμανση της παρούσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και την τιμή 
ζώνης του ακινήτου, ήτοι € 1.150,00 ανά τετραγωνικό μέτρο, ανέρχεται σε € 
4,14 (Ευρώ τέσσερα και λεπτά δέκα τέσσερα), όπως προκύπτει από την 
εφαρμογή του τύπου € 1.150 Χ 1/20 Χ 2,40% Χ 3 τ.μ. Χ 1 έτος. 

7.4. Προς κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα καταβάλει στον ΔΗΜΟ 
απολογιστικά, για κάθε έτος χρήσεως του χώρου το ποσό των Ευρώ 
πεντακοσίων (€ 500,00) εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα 
Οκτωβρίου, με πίστωση του υπ' αριθ. 575 00 2002 003982 λογαριασμού 
καταθέσεων του ΔΗΜΟΥ που τηρείται στο Κατάστημα Παγκρατίου (Κ.Α 
119) της ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Ήδη με την παρούσα, Ο ΔΗΜΟΣ δίδει εντολή στην 
ΤΡΑΠΕΖΑ για τις σχετικές πιστώσεις οι οποίες θα αποδεικνύονται με τα 
οικεία παραστατικά καταθέσεων στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό. 

7.5. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται κύριοι και ουσιώδεις και 
τροποποιούνται μόνον εγγράφως, του εγγράφου τύπου συνομολογουμένου 
ως αποκλειστικού μέσου για την απόδειξη τους. 

Τα προσαρτώμενα στην παρούσα σύμβαση Παραρτήματα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της και ενιαίο με αυτήν σύνολο. 

4.8. Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συμφωνιών, συντάχθηκε η παρούσα σε 
τέσσερα (4) πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα έλαβε (1) ο ΔΗΜΟΣ και δύο (3) 
η ΤΡΑΠΕΖΑ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

    Κατόπιν των ανωτέρω & επειδή είναι προς το συμφέρον του Δήμου η 
υπογραφή της εν λόγω     συμβάσεως χρησιδανείου, η οποία δεν συνεπάγεται 
δημοσιονομικές συνέπειες για τον Δήμο, λόγω της μη καταβολής 
ανταλλάγματος. παρακαλούμε για την λήψη απόφασης έγκρισης για την 
παραχώρηση ενός χώρου, μέγιστης επιφανείας τριών (3) τετραγωνικών μέτρων, 
στην πρόσοψη κτιρίου που στεγάζεται το Δημαρχείο, στην οδό Βρυούλων, 
αριθ. 125 και Κλαζομενών, Τ.Κ. 161 21, στην Καισαριανή, με αποκλειστικό 
και μοναδικό σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία στον χώρο αυτό ενός (1) 
Αυτόματου Ταμειολογιστικού Μηχανήματος (εφεξής για συντομία "ATM"), με 
τους όρους που αναφέρονται στην από 22.10.2020 σύμβαση χρησιδανείου, η 
οποία υπογράφηκε μεταξύ του κ. Δημάρχου Καισαριανής και της Τράπεζας με 
την επωνυμία "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", καθώς επίσης και την υπογραφή 
της σύμβασης αυτής, η οποία έχει ακριβώς, όπως ανωτέρω εκτέθηκε 

 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο , αφού  έλαβε υπόψη την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου οικονομικών , την σχετική νομοθεσία, μετά από διαλογική 
συζήτηση  

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μιλτσακάκης Μιχάλης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την  παραχώρηση ενός χώρου, μέγιστης επιφανείας τριών (3) 
τετραγωνικών μέτρων, στην πρόσοψη κτιρίου που στεγάζεται το 
Δημαρχείο, στην οδό Βρυούλων, αριθ. 125 και Κλαζομενών, Τ.Κ. 161 21, 
στην Καισαριανή, με αποκλειστικό και μοναδικό σκοπό την εγκατάσταση και 
λειτουργία στον χώρο αυτό ενός (1) Αυτόματου Ταμειολογιστικού 
Μηχανήματος (εφεξής για συντομία "ATM"), με τους όρους που αναφέρονται 
στην από 22.10.2020 σύμβαση χρησιδανείου, η οποία υπογράφηκε μεταξύ 
του κ. Δημάρχου Καισαριανής και της Τράπεζας με την επωνυμία "ALPHA 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", καθώς επίσης και την υπογραφή της σύμβασης αυτής, 
η οποία έχει ακριβώς, όπως ανωτέρω εκτέθηκε. 
 

 
 
 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εμμανουήλ  9) Σταμέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  , 11) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 12) Κατσαρέλλης Νικόδημος 
13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς 
Ευάγγελος  16) Κατημερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθημανή  18) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  19) Καρατζάς Ανδρέας , 20)Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος  21) Παρασκευά Δέσποινα  22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού 
Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων  25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 26) 
Χατζησάββας Μηνάς 27) Καγιαμπάκη Ειρήνη 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  29/12/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


