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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 2ης/14-02-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 του Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 10/2020 

 

 

ΘΕΜΑ: 
Ορισμός διαχειριστών λογαριασμού Κληροδοτήματος «Νικολάου ή 

Πολύκαρπου Δελβίζη». 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 14η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, 

ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από 

την αριθμ. πρωτ. 265/06-02-2020 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

             Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος   

7 Τέτος Νικόλαος   

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα είπε τα εξής: 

 Όπως είναι γνωστό με την 2172/12-05-1995 Δημόσια Διαθήκη του Νικολάου  ή 

Πολύκαρπου Δελβίζη, που συντάχθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης 

κας Μαρίας Μπαλτά – Λασκαρίδου και δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 1430/25-10-2002 

πρακτικό του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Βελβεντού είναι 

κληρονόμος των κινητών και ακινήτων τα οποία αναφέρονται στην 128/2002 

απόφαση δημοτικού συμβουλίου. H περιουσία αυτή, γνωστή και ως «Κληροδότημα 

Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη», αποτελεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 50 του Ν. 4182/2013 Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης. Η αρμοδιότητα δε σε 

θέματα εποπτείας του ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Ο Δήμος Βελβεντού, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε με την εγκατάσταση των 

νέων δημοτικών αρχών δηλ. από 01/09/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

154 -158 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), διαχειρίζεται το Κληροδότημα 

στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποτελεί αρμόδιο όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 

Ν. 4623/2019 και την παρ. 1 άρθρο 177 κεφάλαιο Ε’ του Ν. 4638/2019. 

Με την απόφαση οικ.180695/28-11-2019 της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας 

του καταργούμενου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (ΦΕΚ 4541/τ.Β’/11-12-2019) 

«Τροποποίηση –Συμπλήρωση της οικ. 119036/22-08-2019 (ΦΕΚ 3421/τ.Β΄/10-09-

2019) απόφασης κατανομής της περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων  - 

Βελβεντού (άρθρο 18, παρ.3 του ν.4623/2019)», τα διαθέσιμα των Κληροδοτημάτων 

κατανέμονται στον αντίστοιχο Δήμο που ανήκουν (παρ. Ι. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ περίπτωση 7). Στην αριθμ. οικ. 119036/22-08-2019  απόφαση 

αναφέρονται τα εξής: «….Από τον καθολικό διάδοχο, ήτοι το Δήμο Σερβίων μετά την 
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31-08-2019, τα διαθέσιμα ποσά που πρέπει να μεταφερθούν στο Δήμο Βελβεντού, θα 

μεταφερθούν έπειτα από έγγραφη υπόδειξη του Δήμου Βελβεντού των τραπεζικών 

λογαριασμών που θα ανοίξει ο Δήμος Βελβεντού για το σκοπό αυτό». 

Τα έσοδα του κληροδοτήματος τα οποία προέρχονται από τα μισθώματα των 

ακινήτων κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα για τους σκοπούς του 

Κληροδοτήματος «Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη», τηρείται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ 

GR50 0140 5260 5260 0200 1000 029 στην Τράπεζα «ALPHA BANK».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την οικονομική επιτροπή να αποφασίσει τον 

ορισμό των εξουσιοδοτημένων οργάνων για τη διαχείριση του λογαριασμού. 

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. την εισήγηση του Δημάρχου. 

2. τις διατάξεις: 

α) της παρ.3 του άρθρου 171 του Δ.Κ.Κ. ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/30-06-2006/τ.Α’),  

β) των παρ. 3α & 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010» 

του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’.) με τις οποίες καταργήθηκε ο Δήμος 

Σερβίων - Βελβεντού και συστάθηκαν οι Δήμοι Σερβίων και Βελβεντού αντίστοιχα, η 

λειτουργία των οποίων ξεκίνησε από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών 

(ήτοι από 01/09/2019), 

γ) του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/10-09-2013 τ.Α’.) Κώδικας κοινωφελών περιουσίων, 

σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.  

3. Την Δημόσια διαθήκη 2172/12-05-1995.  

4. Το αριθμ. 4009 (75241/10)/30-03-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συμμετοχή στη Διοίκηση 

Κοινωφελών Ιδρυμάτων και διαχείριση και αποδοχή κληροδοτημάτων», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ορίζει τον κ. Στεργίου Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Δήμαρχο Βελβεντού, με 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 427140 και ΑΦΜ 020301360, με αναπληρωτή τον κ. Στεργιόπουλο Ιωάννη 

του Αθανασίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, 

Κληροδοτημάτων και Ταμείου του Δήμου Βελβεντού, με Α.Δ.Τ. Ξ.631709 και ΑΦΜ 

031348260, ως νόμιμους εκπροσώπους – διαχειριστές (όπου ο καθένας θα ενεργεί 

χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου) για τις συναλλαγές που θα 

πραγματοποιούνται με την τράπεζα «ALPHA BANK» και συγκεκριμένα  του 

λογαριασμού του Κληροδοτήματος «Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη»,  με ΙΒΑΝ 

GR50 0140 5260 5260 0200 1000 029 οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα 

είναι: 

α) Ανάληψη του χρηματικού ποσού που τηρείται στον ως άνω λογαριασμό (με έκδοση  

τραπεζικής επιταγής ή με έμβασμα)  και μεταφορά του σε λογαριασμό της Τράπεζας 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ που τηρεί ο Δήμος Βελβεντού για το σκοπό του Κληροδοτήματος. 

β) Κλείσιμο – κατάργηση του παραπάνω λογαριασμού.   

γ) Λήψη αντιγράφων κινήσεων του λογαριασμού και γενικά κάθε διενέργεια 

συναλλαγών που αφορά τον συγκεκριμένο λογαριασμό. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2020. 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 
Τα Μέλη 

(υπογραφές) 
 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  24 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Πρόεδρος 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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