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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Απόφ. 15/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/2018 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής

ΘΕΜΑ : «Έγκριση για άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας του Συ.Δ.Ν.Α. στην τράπεζα
Εurobank Ergasias Α.Ε.»

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Δευτέρα 12/11/2018
και ώρα 14:30 π.μ., συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την από 08/11/2018 πρόσκληση
του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν
παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 300/2018 για το 4ο θέμα της ημερησίας
διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
« Παρακαλούμε κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Συ.Δ.Ν.Α. να
συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αίτημα ανοίγματος λογαριασμού
μισθοδοσίας στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. για την πληρωμή, μέσω της Ε.Α.Π., τόσο
των αιρετών μελών των οργάνων του Συνδέσμου, όσο και των φυσικών προσώπων που
μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με
οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας
ή έργου με το Σύνδεσμο.
Ειδικότερα, έχοντας υπ’ όψιν:
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1.

Την κατά το άρ. 1 της απόφασης 25322/9296 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1215/Β/2017) περί σύστασης του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
2.

Την κατά το άρ. 5 της απόφασης 25322/9296 χρονική διάρκεια του Συνδέσμου, η οποία

ορίζεται σε τριάντα (30) έτη
3.

Το εδ. α΄ παρ. 1 άρ. 247 Ν. 3463/2006, με βάση το οποίο το διοικητικό συμβούλιο του

Συνδέσμου έχει τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου
4.

Την παρ. 1 άρ. 65 Ν. 3852/2010 , με βάση την οποία το συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα

θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα
του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε
επιτροπή του
5.

Την παρ.5 άρ. 247 Ν.3463/2006 , με βάση το οποίο στην περίπτωση που ο Σύνδεσμος δεν

διαθέτει ταμειακή υπηρεσία, δύναται να εξυπηρετείται από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΟΤΑ της
έδρας του
6.

Τα άρ. 4 απόφασης 25322/9296 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής με βάση το οποίο η έδρα του Συνδέσμου θα βρίσκεται στην Καλλιθέα
7. Την με αρ. 724/2018 απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας περί ορισμού διαχειριστή του Ταμείου
του Δήμου Καλλιθέας, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλλιθέας Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και
Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» όσο και του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής.
εισηγούμαστε
το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας στην τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., τον οποίον θα
νομιμοποιείται να κινεί ο ταμειακός διαχειριστής του Συ.Δ.Ν.Α. Κοπανίδης Νικόλαος του
Ελευθερίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του η ταμίας Μαντά Μαρία του
Αθανασίου».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω εισηγητικό και το άρθρο 247 του ν. 3463/2010 και
μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας στην τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., τον οποίον θα
νομιμοποιείται να κινεί ο ταμειακός διαχειριστής του Συ.Δ.Ν.Α. Κοπανίδης Νικόλαος του
Ελευθερίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του η ταμίας Μαντά Μαρία του
Αθανασίου.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

