ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης/16-09-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 16/2019
ΘΕΜΑ:

Ανοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού του Δήμου Βελβεντού στην
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τους σκοπούς του Κληροδοτήματος
«Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη». Εξουσιοδότηση υπαλλήλου
για το άνοιγμα και κίνηση του λογαριασμού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα
της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την
αριθμ. πρωτ. 72/12-09-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
κας Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και
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Παρόντες
Απόντες
Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Παπαδημητρίου Ζήνων
Κωνσταντίνος Κουρτέλης
Αγγέλης Δημήτριος
Τσιτσιόκας Νικόλαος
Γκίκας Ιωάννης
Εμμανουήλ Δημήτριος
Τράντα Ιωάννα
Καμκούτης Θωμάς
Αχίλλας Γεώργιος
Ζορζοβίλης Ζήνων
Κουκόλη Σοφία
Τσέγκος Νικόλαος
Τέτος Νικόλαος
Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Μανώλας Αριστείδης
Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
Μυλωνά Κατίνα
Κουκάλης Ζήνων
Μύρος Δημήτριος
Ζυγανιτίδου Ειρήνη
Τζάτσου Βάϊα
Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
Πούλιος Δημήτριος- Καταφυγίου
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Βρακόπουλος Αντώνιος -Πολυφύτου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα
παρακάτω:
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα
παρακάτω:
Με την απόφαση αριθμ. οικ.119036/22-08-2019 της Επιτροπής Κατανομής
Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (ΦΕΚ 3421/10-092019/τ.Β’) «Κατανομή της περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων
Βελβεντού (άρθρο 18, παρ.3 του ν.4623/2019», κατανέμονται τα Κληροδοτήματα
στον αντίστοιχο Δήμο που ανήκουν (παρ. Ι. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ περίπτωση
7 ) και αναφέρεται ότι «Από τον καθολικό διάδοχο, ήτοι το Δήμο Σερβίων μετά την
31-08-2019, τα διαθέσιμα ποσά που πρέπει να μεταφερθούν στο Δήμο Βελβεντού, θα
μεταφερθούν έπειτα από έγγραφη υπόδειξη του Δήμου Βελβεντού των αριθμών
τραπεζικών λογαριασμών που θα ανοίξει ο Δήμος Βελβεντού για το σκοπό αυτό».
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 171 του Δ.Κ.Κ., ο οποίος κυρώθηκε με
τον N. 3463/2006(ΦΕΚ 114/30-06-2006/τ.Α΄), οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να
καταθέτουν εντόκως τα έσοδά τους που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους
στοιχείων ή από δωρεές και κληροδοτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την
εκτέλεση κοινωφελών έργων, σε ιδιαίτερο λογαριασμό, στο όνομά τους, σε Πιστωτικό
Ίδρυμα ή σε Τράπεζα, που καθορίζεται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου.
Επίσης με το άρθρο 67 του Ν. 4182/2013(ΦΕΚ 185/10-09-2013/τ.Α΄)
«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
οι Κληρονόμοι, κληροδόχοι, εκτελεστές διαθηκών, διαχειριστές, εκκαθαριστές και
διοικητές ιδρυμάτων και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών καταθέτουν σε έναν ή
και περισσότερους έντοκους λογαριασμούς όψεως, ταμιευτηρίου ή προθεσμιακούς
χρηματικά ποσά που προέρχονται από περιουσίες του παρόντος Κώδικα και
ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια αρχή για τα στοιχεία των λογαριασμών, με
αιτιολόγηση του αριθμού τους και του σκοπού της κατάθεσης.
Συγκεκριμένα για τους σκοπούς του
Κληροδοτήματος «Νικολάου ή
Πολύκαρπου Δελβίζη»,
που αναφέρεται στην παραπάνω απόφαση κατανομής,
τηρείται ο λογαριασμός με IBAN GR 50 0140 5260 5260 0200 1000 029 στην
Τράπεζα «ALPHA BANK» και πρότεινε το άνοιγμα νέου λογαριασμού στην Τράπεζα
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ».
Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει:
1. Tη λήψη απόφασης για το άνοιγμα έντοκου λογαριασμού στην Τράπεζα
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για την ταμειακή διαχείριση του Κληροδοτήματος «Ζήνων Ι.
Παπαναστασίου».
2. Τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων οργάνων για το άνοιγμα και την κίνηση
του λογαριασμού, με τον αναπληρωτή του.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
•
την εισήγηση του Δημάρχου,
•
τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 171 του Δ.Κ.Κ. ο οποίος κυρώθηκε με το N. 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) το άρθρο 67 του Ν. 4182/2013(ΦΕΚ 185/10-09-2013/τ.Α΄) «Κώδικας κοινωφελών
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».
•
Την δημόσια διαθήκη 2172/12-05-1995
•
την
εγκύκλιο
ΔΚΠ/1040933/ΕΞ2014/1/06-03-2014
του
Υπουργείου
Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν.4182/2013 «Κώδικας
Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

•
την εγκύκλιο 95/60992/29-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενέργειες
εκ μέρους των Δήμων που συνιστώνται δυνάμει των διατάξεων του ν.4600/2019,
όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του ν.4623/2019 και ισχύουν».
• την αριθμ. 119036/22-08-2019 Απόφαση της Επιτροπής Κατανομής περιουσίας του
καταργούμενου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (ΦΕΚ 3421/10-09-2019/τ.Β’) «Κατανομή
της περιουσίας του Καταργούμενου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (άρθρο 18 παρ. 3 του
ν.4623/2019)».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το άνοιγμα νέου έντοκου λογαριασμό του Δήμου Βελβεντού στην
Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» με τίτλο (Δήμος Βελβεντού – Κληροδότημα «Νικολάου ή
Πολύκαρπου Δελβίζη») και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 996877610.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Στεργιόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.
Ξ.631709 και Α.Φ.Μ. 031348260, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας, Κληροδοτημάτων και Ταμείου της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού, με αναπληρωτή τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο του
Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ.825254 και Α.Φ.Μ.107807262, Στέλεχος του Γραφείου
Ταμείου του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Κληροδοτημάτων και Ταμείου της Δ/νσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού, για την διαδικασία του
ανοίγματος λογαριασμού στην Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ», την υπογραφή των σχετικών
εγγράφων που απαιτούνται, καθώς και για την ενημέρωση των κινήσεων του
λογαριασμού και τη ταμειακή διαχείριση αυτού.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, να αιτηθεί προς τον Δήμο Σερβίων,
τη
μεταφορά του χρηματικού ποσού από τον λογαριασμό με IBAN GR 50 0140 5260
5260 0200 1000 029 της Τράπεζας «Alpha Bank», στον έντοκο λογαριασμό για τους
σκοπούς του Κληροδοτήματος «Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη», που θα ανοιχθεί
από το Δήμο Βελβεντού καθώς και το κλείσιμο του παραπάνω λογαριασμού.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 19 Σεπτεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού

