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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 5ης / 19-2-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 27 / 2021 

 

 

ΘΕΜΑ: 
Εξουσιοδότηση προσώπου  για τη μεταφορά χρηματικού ποσού σε 

λογαριασμό του Δήμου Βελβεντού που τηρεί στην Τράπεζα EUROBANK. 

  Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο 

Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 484/15-2-2021 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 και τα επτά (7): 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Με την αριθμ. 88/08-07-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου 

Βελβεντού και την αριθμ. 80/20-07-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού, έγινε αποδοχή δωρεάς της κας Άννας Θεοφυλάκτου, στη μνήμη της 

επιστήθιας φίλης της Πολυξένης Α. Ζαχαριάδου, ποσού 499.000,00 €, για την 

εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κολυμβητηρίου Αθλητικού  Κέντρου Βελβεντού». 

Για το σκοπό της δωρεάς είχε ανοιχθεί στην Τράπεζα EUROBANK ο υπ’ αριθμ. 

0026-0717-19-0101190626 λογαριασμός,  ο οποίος διατηρήθηκε και από το Δήμο 

Σερβίων – Βελβεντού, μετά  τη συνένωση των Δήμων Βελβεντού, Καμβουνίων, 

Σερβίων και της Κοινότητας Λιβαδερού, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Μετά  τις διατάξεις των άρθρων 154 -158 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-

2019/τ.Α’) και τη διάσπαση του  Δήμου Σερβίων – Βελβεντού  σε δύο (2) νέους 

Δήμους Σερβίων και Βελβεντού, έγινε η κατανομή της περιουσίας του καταργούμενου 

Δήμου Σερβίων – Βελβεντού  με την αριθμ. οικ.180695/28-11-2019 (ΦΕΚ 

4541/τ.Β’/11-12-2019) απόφαση της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του 

καταργούμενου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού  «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)» , σύμφωνα με την οποία  το διαθέσιμο ποσό του λογαριασμού με 

αριθμ. 0026-0717-19-0101190626 στην Τράπεζα EUROBANK,  κατανέμεται στο Δήμο 

Βελβεντού. 
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Με την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών από 01/09/2019 και την 

έναρξη λειτουργίας του, ο νέος Δήμος  Βελβεντού διαχειριζόμενος τη δωρεά στο 

πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας με την αριθμ. 17/2019 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Βελβεντού προχώρησε στο άνοιγμα του αριθμ. GR 

3902602390000740201411623  λογαριασμού στην  Τράπεζα EUROBANK, 

προκειμένου να μεταφερθεί το ποσό. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ως  αρμόδιο όργανο παρακολούθησης και 

ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του Ν. 4623/2019, 

την παρ. 1 άρθρο 177 κεφάλαιο Ε’ του Ν. 4638/2019 και του άρθρου 40 του 

Ν.4735/2020, καλείται να αποφασίσει για τον ορισμό του εξουσιοδοτημένου οργάνου 

με το νόμιμο αναπληρωτή του για τη μεταφορά του ποσού από το λογαριασμό 0026-

0717-19-0101190626 Τράπεζας EUROBANK στο νέο λογαριασμό 

GR3902602390000740201411623 της ίδιας Τράπεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση και αφού έθεσε τις απόψεις και τις 

προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ορίζει ως εξουσιοδοτημένο όργανο με το νόμιμο αναπληρωτή του για τη 

μεταφορά του ποσού από το λογαριασμό 0026-0717-19-0101190626 Τράπεζας 

EUROBANK στο νέο λογαριασμό GR3902602390000740201411623 της ίδιας Τράπεζας 

α) τον Δήμαρχο Στεργίου Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου με Αριθμό Ταυτότητας        

AK 427140 και ΑΦΜ 020301360 και β) ως αναπληρωτή τον Στεργιόπουλο Ιωάννη του 

Αθανασίου με Αριθμό Ταυτότητας Ξ 631709 και ΑΦΜ 031348260. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2021 

  

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  19 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Πρόεδρος 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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