ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.2/21-1-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 12

Περίληψη
Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης στην Τράπεζα
της Ελλάδος

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.1554/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, (Δημάρχου
Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την προεδρία τού
Εμμανουήλ Φανουράκη (Αντιδημάρχου Ξάνθης), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ηλιάδης Θωμάς (αναπλ)
9. Σταυρακάρας Παναγιώτης
5. Μελισσόπουλος Σάββας (αναπλ)
10. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο
για την απουσία του και στη θέση κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Θωμάς Ηλιάδης
Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 3ου θέματος
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.1327/16-1-2020 εισήγηση του τμήματος Ταμείου & Εσόδων, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1) Tις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/06) «περί έντοκης κατάθεσης εσόδων των Δήμων και κοινοτήτων». 2) Τις διατάξεις της
αριθμ.4686/2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού
ανώτατου ορίου χρηματικού ποσού που μπορεί να τηρείται σε μετρητά στο ταμείο του Δήμου». 3) Το άρθρο
1 του Ν. 4323/15 «φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον μητρώο φορέων
Γενικής Κυβέρνησης». 4) Το άρθρο 69Α παρ 10 του Ν. 4270/2014 «Ενιαίος λογαριασμός
Θησαυροφυλακίου». 5) Το άρθρο 80 παρ 1 του Ν. 4549/1018 με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 69Α του
Ν. 4270/2014 «Ενιαίος λογαριασμός Θησαυροφυλακίου» 6) Την απόφαση Υπ. Οικ. οικ.
2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος Β’) 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. 7) Το άρθρο 45 παρ 2 του Ν.4647/2019 όπου
ορίζεται ότι «Πάσης φύσεως λογαριασμοί των Ο.Τ.Α. σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανοίγονται με
απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής». 8) Την αριθμ1371/22277/05-09-2019 απόφαση Δημάρχου
«Περί ορισμού καθηκόντων Ειδικού Ταμία και αναπληρωτή στο Δήμο Ξάνθης» 9) Την υπ’ αριθ.
1339/22240/02-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΟ6ΖΩΚ8-ΓΦ5) Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης, περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1357/22533/3- 9-2019 (ΑΔΑ:
6Π8ΜΩΚ8-5Λ0) Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης. 10) Την απόφαση Υπ. Οικ. οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ/01.07.2019
(ΦΕΚ 2680/01.07.2019 τεύχος Β’) 11) Την απόφαση Υπ. Οικ. οικ. 2/72810/ΔΓΤΠ/26.09.2019
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
Όπως, αφού λάβετε υπόψη σας τα οριζόμενα στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα
Α) Εγκρίνετε Το άνοιγμα λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης στην τράπεζα της Ελλάδος μέσω του οποίου
θα εκτελούνται οι συναλλαγές που ορίζονται με την απόφαση Υπ. Οικ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019

Β) Ορίσετε Τα εξουσιοδοτημένα για την κίνηση του εν’ λόγω λογαριασμού όργανα της υπηρεσίας μας.»
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)
Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης στην τράπεζα της Ελλάδος μέσω του οποίου
θα εκτελούνται οι συναλλαγές που ορίζονται με την απόφαση Υπ. Οικ. οικ.
2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019
Β)
Ορίζει τα εξουσιοδοτημένα, για την κίνηση του εν’ λόγω λογαριασμού, όργανα της αρμόδιας
υπηρεσίας Δήμου Ξάνθης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 22-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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