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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Απόφ. 16/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ύψους αποζημίωσης για τη χρήση της ταμειακής υπηρεσίας του
Δήμου Καλλιθέας για τις ανάγκες του Συ.Δ.Ν.Α.»

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. 301/2018 για το 5ο θέμα της ημερησίας
διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
Με την παρ. 5 του άρθρου 247 του ν. 3463/06, ορίζονται τα εξής:
«Στην περίπτωση που Σύνδεσμος δεν διαθέτει ταμειακή υπηρεσία, δύναται να εξυπηρετείται από
την αντίστοιχη υπηρεσία του Ο.Τ.Α. της έδρας του και εάν δεν υπάρχει, την ταμειακή υπηρεσία
άλλου Ο.Τ.Α. μέλους του.
Σε αυτή την περίπτωση στον Ο.Τ.Α. καταβάλλεται οικονομική αποζημίωση από το Σύνδεσμο,
το

ύψος της οποίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο».
Λόγω της μη διαθεσιμότητας ταμειακής υπηρεσίας στο Συ.Δ.Ν.Α., οι ανάγκες του Συνδέσμου
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εξυπηρετούνται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Καλλιθέας, στον οποίο βρίσκεται και η
έδρα του Συνδέσμου.
Για τη χρήση της ταμειακής υπηρεσίας θα πρέπει να καθορίσουμε ποσό αποζημίωσης.
Προτείνω για τις παρεχόμενες οικονομικές υπηρεσίες προς το Σύνδεσμο, ο Δήμος Καλλιθέας
να λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για την αποζημίωση της πρόσθετης
εργασίας των απασχολουμένων υπαλλήλων του, το οποίο θα συμψηφίζεται με την εισφορά του
Δήμου Καλλιθέας προς το Σύνδεσμο.
Για το λόγο αυτό, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω εισηγητικό και το άρθρο 247 του ν. 3463/2010,
ιδίως την παράγραφο 5 αυτού και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Καθορίζει ποσό αποζημίωσης ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ μηνιαίως για τη χρήση της
ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας για την κάλυψη των αναγκών του Συ.Δ.Ν.Α.
2) Το ποσό της αποζημίωσης θα συμψηφίζεται με την εισφορά του Δήμου Καλλιθέας προς τον
Σύνδεσμο.
3) Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλλιθέας,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 247 του ν. 3463/2010.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

