ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης/16-09-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 19/2019
ΘΕΜΑ:

Ανοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων
για την 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
ονομαστικά οι:
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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 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος αναφερόμενη στο θέμα, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το άρθρο 69Α του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ''Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί
προσδιορίζονται από το εκάστοτε εν ισχύ «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που
τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο
των ταμειακών τους διαθεσίμων στην ταμειακή τους διαχείριση στην Τράπεζα της
Ελλάδος.
Σε
εφαρμογή
της
ανωτέρω
διάταξης
εκδόθηκε
η
αριθμ.
οικ.2/543666/ΔΛΓΚ/01-07-2019 (ΦΕΚ 2680/01-07-2019/τ. Β’) Απόφαση του
Αναπληρωτή
Υπουργού
Οικονομικών
«Καθορισμός
λειτουργίας
τραπεζικών
λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν.4270/2014 όπως ισχύει», η
οποία τροποποιήθηκε ως προς την έναρξη ισχύος της με την αριθμ.
οικ.2/66482/ΔΛΤΠ/Γ’/29-08-2019
(ΦΕΚ
3389/04-09-2019)
Απόφαση
του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Συνεπώς 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 έναρξη
ισχύος της αριθμ. οικ.2/543666/ΔΛΓΚ/01-07-2019 (ΦΕΚ 2680/01-07-2019/τ. Β’)
Απόφασης, (30 ημέρες από την 01-10-2019 δηλ. την 01-11-2019), υποβάλλοντας τα
δικαιολογητικά που καθορίζονται στην απόφαση.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της παραπάνω απόφασης από 01-10-2019 και εφεξής,
οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού καταβάλλονται υποχρεωτικά σε
πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
Με το άρθρο 5 της παραπάνω απόφασης, για την ασφαλή και αποτελεσματική
μεταφορά κεφαλαίων από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς
στην Τράπεζα της Ελλάδος προς λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν σε
πιστωτικά ιδρύματα, ή προς λογαριασμούς τρίτων, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει
ειδική προς τούτο διαδικτυακή εφαρμογή με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της
ΔΙΑΣ Α.Ε., στην οποία οι Φορείς εντάσσονται σταδιακά.
Για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α)
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.
(β) Έγγραφα νομιμοποίησης των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Φορέα.
(γ) Φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των νόμιμων εκ- προσώπων του Φορέα.
(δ)
Δείγματα
υπογραφών
των
νόμιμων
εκπροσώπων
του
Φορέα.
(ε) Διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους του
Φορέα, το οποίο απευθύνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το έγγραφο αίτημα μπορεί
να υποβάλλεται και μέσω Υποκαταστήματος, Πρακτορείου ή Θυρίδας του δικτύου της
Τράπεζας της Ελλάδος συνοδευόμενο με τα ανωτέρω έγγραφα, προκειμένου να
ενεργοποιηθεί η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος.
Για την διευκόλυνση των Φορέων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της
Ελλάδος επικαιροποιημένος κατάλογος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει:
1. Tη λήψη απόφασης για το άνοιγμα του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του
Δήμου Βελβεντού στην Τράπεζα της Ελλάδος,
2. Τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής με τη χρήση της διατραπεζικής
υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε.
3. Τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.
•

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του Δημάρχου,

•
τις διατάξεις:
α) του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του
Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος
Βελβεντού και των άρθρων 155 και 157 του ίδιου νόμου και η λειτουργία του οποίου
ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής (ήτοι από 01/09/2019).
•
την αριθμ. 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. 2/543666/ΔΛΓΚ/01-07-2019 (ΦΕΚ 2680/01-07-2019/τ. Β’)
Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε ως προς την
έναρξη ισχύος της με την αριθμ. οικ.2/66482/ΔΛΤΠ/Γ’/29-08-2019 (ΦΕΚ 3389/04-092019) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Βελβεντού στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής
της ΔΙΑΣ Α.Ε.
3. 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 της Ελλάδας, την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που
απαιτούνται, καθώς και για την ενημέρωση των κινήσεων του νέου λογαριασμού και
τη ταμειακή διαχείριση αυτού.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 19 Σεπτεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού

