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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Απόφ. 8/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/2019 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής

ΘΕΜΑ : «Έγκριση για άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της
Ελλάδος, που

θα χρησιμοποιηθεί για

μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών

διαθεσίμων του Συ.Δ.Ν.Α»

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Τετάρτη
24/04/2019 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την από 22/04/2019
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. 221/2019 για το 2ο 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
ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, που θα χρησιμοποιηθεί για μεταφορά των
πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Συ.Δ.Ν.Α.
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. 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
3. 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
4. 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
5. Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), όπως αντικαταστάθηκε με τις
παρ. 18, 19 & 20 του άρθρου 80 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).
6. Το άρθρο 1 παρ. 1 της Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. οικ.
2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ 104/Β/24-01-2019), με βάση το οποίο οι Φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν.
4270/2014, όπως ισχύει, ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της.
7. Το άρθρο 1 παρ. 2 της Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. οικ.
2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ 104/Β/24-01-2019), με βάση το οποίο για το άνοιγμα
λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης, υποβάλλεται από τους Φορείς στην Τράπεζα της
Ελλάδος Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Φορέα με απόφαση για το άνοιγμα
λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον ορισμό των
εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.
8. Το άρθρο 1 παρ. 3 της Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. οικ.
2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ 104/Β/24-01-2019), με βάση το οποίο εντός 30 ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας, οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους
διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας,
από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του
Συστήματος

Λογαριασμών

Θησαυροφυλακίου

στον

λογαριασμό

τους

ταμειακής

διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
9. Την

με

αρ.

Αναπληρωτή

οικ.

2/16606/ΔΛΓΚ/21-02-2019

Υπουργού

Οικονομικών,

με

την

(ΦΕΚ 568/Β/22-02-2019) Απόφαση
οποία

η

ισχύς

της

με

αρ.

οικ.

2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ 104/Β/24-01-2019) προηγούμενης Απόφασής του
ξεκινά από 01-07-2019 και οι προθεσμίες που προβλέπονται σε αυτήν παρατείνονται
μέχρι αυτή την ημερομηνία.

ΑΔΑ: ΨΩΧΥ46ΜΟΞ9-ΒΥ3

10. Την με αρ. 724/2018 (ΑΔΑ : 6ΩΒΛΩΕΚ-ΩΑΩ) 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 (Συ.Δ.Ν.Α.).
εισηγούμαστε
το

άνοιγμα

λογαριασμού

ταμειακής

διαχείρισης

στην

Τράπεζα

της

Ελλάδος,

που

θα

χρησιμοποιηθεί για μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Συ.Δ.Ν.Α., 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, το άρθρο 247 του ν. 3463/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, που θα
χρησιμοποιηθεί για μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Συ.Δ.Ν.Α., 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.
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

