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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Απόφ. 10/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής
ΘΕΜΑ : «Εξουσιοδότηση της ταμία και του ταμειακού διαχειριστή για την κίνηση των
τραπεζικών λογαριασμών του Συ.Δ.Ν.Α.»
Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Δευτέρα
23/03/2020 και ώρα 13:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση
(κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55
Α΄) και τη με αρ. πρ. 18318/13.03.2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 17/03/2020
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 (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 201/2020 για το 4ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
«Έχοντας υπ’ όψιν:
1. 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
2. To άρ. 65 παρ. 1 Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο το δημοτικό 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
3. Την με αρ. 632/2019 απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας περί ορισμού ταμία και
ταμειακού διαχειριστή (ΑΔΑ: ΨΣ81ΩΕΚ-ΦΓΚ)
4. Την παρ.5 άρ. 247 Ν.3463/2006, με βάση την οποία στην περίπτωση που ο Σύνδεσμος
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δεν διαθέτει ταμειακή υπηρεσία δύναται να εξυπηρετείται από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΟΤΑ
της έδρας του,
παρακαλούμε

κατά

την

προσεχή

συνεδρίαση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

να

συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αίτημα εξουσιοδότησης της ταμία κ.
Μαντά Μαρίας του Αθανασίου και του ταμειακού διαχειριστή κ. Κοπανίδη Νικολάου του
Ελευθερίου να κινεί ο καθένας ξεχωριστά τους λογαριασμούς του Συ.Δ.Ν.Α. (με εντολές και
κάθε είδους μεταφορές), να ενημερώνεται για την κίνηση και τα υπόλοιπα των λογαριασμών, να
διενεργεί κάθε είδους ηλεκτρονικές συναλλαγές τραπέζης (e-banking) και να υπογράφει
οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, το οποίο
απευθύνεται στην Τ.τ.Ε., την ΕΤΕ, την Εurobank, καθώς και σε όποια άλλη τράπεζα τηρούνται ή
πρόκειται να τηρηθούν στο εξής διαθέσιμα.
Επίσης αιτούμαστε τον ορισμό της ταμία και του ταμειακού διαχειριστή ως υπεύθυνους
λογαριασμού για όλα τα έργα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που κινούνται μέσω
της Τραπέζης της Ελλάδος».
Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του:
•την εισήγηση του Προέδρου.
•τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2010.
•την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί την ταμία κ. Μαντά Μαρία του Αθανασίου και τον ταμειακό διαχειριστή κ.
Κοπανίδη Νικόλαο του Ελευθερίου να κινεί ο καθένας ξεχωριστά τους λογαριασμούς του
Συ.Δ.Ν.Α. (με εντολές και κάθε είδους μεταφορές), να ενημερώνεται για την κίνηση και τα
υπόλοιπα των λογαριασμών, να διενεργεί κάθε είδους ηλεκτρονικές συναλλαγές τραπέζης (ebanking) και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται

σχετικά με την

παροχή

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, το οποίο απευθύνεται στην Τ.τ.Ε., την ΕΤΕ, την Εurobank, καθώς και
σε όποια άλλη τράπεζα τηρούνται ή πρόκειται να τηρηθούν στο εξής διαθέσιμα.
Επίσης αιτούμαστε τον ορισμό της ταμία και του ταμειακού διαχειριστή ως υπεύθυνους
λογαριασμού για όλα τα έργα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που κινούνται μέσω
της Τραπέζης της Ελλάδος.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

