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Νέα Φηιαδέιθεηα 27/5/2020
Αξηζ. Πξση. : 10532

Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
Σκήκα Τπνζηήξημεο
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ
Γξαθείν Οηθ. Δπηηξνπήο

Σαρ. Γ/λζε: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πιεξ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σει.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 18/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 87/2020
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Οξηζκφο

δηαρεηξηζηψλ ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ηνπ Γήκνπ».

ηξαπεδηθνχο

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα 10 π.κ. ζπλήιζε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν
Γεκάξρνπ) ζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο
ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 9994/19/22-5-2020 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ,
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Γξεηδειηάο Παληειήο 6)
Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 7) εξεηάθεο Νηθφιανο, κέιε.
ΑΠΟΛΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) Μπεξδέζεο ππξίδσλ, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ,
αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο
Ο.Δ. Αληί ηνπ δεπηέξνπ παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2
ηνπ Ν. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία» θ.
Γξακκέλνο ππξίδσλ.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ε Ο.Δ. θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»),
φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4555/18 («Κιεηζζέλεο Ι»)
ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο :
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 10234/25-5-2020 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία έρεη σο εμήο :
ΘΔΚΑ: Οξηζκόο δηαρεηξηζηώλ ζηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ Γήκνπ
Κχξηε Πξφεδξε
Α) Βάζεη
1. ηνπ άξζξνπ 204 παξ.5 ηνπ Ν.4555/18 (ΦΔΚ 133 Α/19-7-2018)
«Η έθδνζε ή ζπλππνγξαθή ή παξαιαβή ή εμφθιεζε επηηαγψλ απφ ην δήκαξρν γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ δήκνπ θαη γεληθά ε αλάκημή ηνπ ζε δηαρεηξηζηηθέο ελέξγεηεο ηεο
ηακηαθήο ππεξεζίαο δελ επηηξέπνληαη»
2. ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 4647/19 παξ.2 «πάζεο θχζεσο ινγαξηαζκνί ησλ ΟΣΑ ζε
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αλνίγνληαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο»
3. ησλ απνθάζεσλ 20 ,21, θαη 36/20 ηνπ Γεκάξρνπ πεξί κεηαθηλήζεσλ ππαιιήισλ
θαη ηνπνζεηήζεσλ πξντζηακέλσλ.
4. ηεο ππ΄ αξηζκ΄ 42/20 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί ζχζηαζεο παγίαο
πξνθαηαβνιήο θαη νξηζκνχ ππνιφγνπ
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Παξίζηαηαη ε αλάγθε νξηζκνχ εθ λένπ ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γήκνπ
ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.
πγθεθξηκέλα πξνηείλνληαη:
1.Γηαρεηξίζηξηα φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γήκνπ ζηηο ηξάπεδεο EUROBANK (εθηφο
ηνπ ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ ζθνπνχ ήηνη ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο κε αξηζκφ
0026.0049.74.0201056853),Πεηξαηψο,
Διιάδνο
,
Αlphabank
θαη
Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ε πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο ηακείνπ θα Βνπιγαξίδνπ
Διηζάβεη θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ Α΄κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Παξαζθηάδνπ
Θενδψξα θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ Α΄, λα δηαρεηξίδνληαη ηελ αλάιεςε
κεηξεηψλ, κεηαθνξά πνζψλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Γήκνπ ζε ινγαξηαζκνχο
ηνπ δήκνπ είηε ζε ηξίησλ, ηελ έθδνζε κπινθ επηηαγψλ, ηελ νπηζζνγξάθεζε ησλ
επηηαγψλ πνπ εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα
απαηηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ.
Να δνζνχλ θσδηθνί ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ζηηο ηξάπεδεο φπνπ απηφ ιεηηνπξγεί,
πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχληαη ειεθηξνληθά νη δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο, ζηνπο αλσηέξσ
δηαρεηξηζηέο.
Γηα κεηαθνξέο πνζψλ άλσ ησλ 300.000,00€ λα απαηηείηαη θαη δεχηεξε έγθξηζε απφ
ηελ θα Λεβεληάθε Μαξία (αλαπιεξψηξηα πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ) κε
αλαπιεξψηξηα ηελ θα Γεκεηξηάδνπ Δπαλζία (πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο
πξνυπνινγηζκνχ, δηπινγξαθηθνχ θαη θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ).
2.Γηαρεηξίζηξηα ηνπ ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ ζθνπνχ ήηνη παγίαο πξνθαηαβνιήο κε
αξηζκφ 0026.0049.74.0201056853 ζηε EUROBANK νξίδεηαη ε ππφινγνο ηεο παγίαο
πξνθαηαβνιήο ήηνη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θα Γηαλλνχζε Θενδψξα θιάδνπ ΠΔ
Πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο βαζκνχ Α΄κε αλαπιεξψηξηα ηελ πξντζηακέλε ηνπ
ηκήκαηνο θνηκεηεξίνπ θα Σάθε Διέλε θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ.
Να δνζνχλ θσδηθνί ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ θα Γηαλλνχζε Θενδψξα θαη θα
Σάθε Διέλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ εηδηθνχ ζθνπνχ πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη
δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παγία πξνθαηαβνιή.
3. Οη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο ηακείνπ θαη εηζπξάθηνξεο θα Γαγιφγινπ Αηθαηεξίλε
θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ -Οηθνλνκηθνχ θαζψο θαη ε θα Βαζηιαθάθε Ισάλλα θιάδνπ
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ λα έρνπλ δηθαηψκαηα only view (κφλν ζέαζεο) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ
Γήκνπ
ζηελ
Eurobank
(0026.0049.74.020090.7808)θαη
ζηελ
Πεηξαηψο
(5058051158217) πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ ηηο θαηαζέζεηο νθεηιεηψλ λα ηηο
εθηππψλνπλ θαη λα εθδίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηπιφηππα. Γηα ηελ εξγαζία απηή λα
ηνπο δνζνχλ θσδηθνί ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.
Παξαθαινχκε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 18/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μεηά ηαχηα, ε Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :






Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 204 παξ. 5 ηνπ Ν.4555/18 (ΦΔΚ 133 Α/19-07-2018)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 45 παξ.2 ηνπ Ν. 4647/19
Σηο απνθάζεηο 20/2020, 21/2020 θαη 36/2020 ηνπ θ. Γεκάξρνπ πεξί
κεηαθηλήζεσλ ππαιιήισλ θαη ηνπνζεηήζεσλ πξντζηακέλσλ
Σελ ππ΄ αξηζκ΄ 42/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί ζχζηαζεο
παγίαο πξνθαηαβνιήο θαη νξηζκνχ ππνιφγνπ
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θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Α. Δγθξίλεη ηνλ εθ λένπ νξηζκφ ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γήκνπ ζηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα:
1.Γηαρεηξίζηξηα φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γήκνπ ζηηο ηξάπεδεο EUROBANK
(εθηφο ηνπ ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ ζθνπνχ ήηνη ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο κε αξηζκφ
0026.0049.74.0201056853),
Πεηξαηψο,
Διιάδνο,
Αlphabank
θαη
Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ νξίδεηαη ε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Σακείνπ ηνπ
Γήκνπ θα Βνπιγαξίδνπ Διηζάβεη, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ Α΄ κε
αλαπιεξψηξηα απηήο ηελ θα Παξαζθηάδνπ Θενδώξα, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ κε
βαζκφ Α΄, νη νπνίεο ζα δηαρεηξίδνληαη ηελ αλάιεςε κεηξεηψλ, κεηαθνξά πνζψλ απφ
ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Γήκνπ ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ Γήκνπ είηε ζε ηξίησλ, ηελ
έθδνζε κπινθ επηηαγψλ, ηελ νπηζζνγξάθεζε ησλ επηηαγψλ πνπ εθδίδνληαη ζην
φλνκα ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ζα πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα απαηηείηαη γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ.
Δγθξίλεη λα δνζνύλ θσδηθνί ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ζηηο ηξάπεδεο φπνπ απηφ
ιεηηνπξγεί, πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχληαη ειεθηξνληθά νη δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο, ζηνπο
αλσηέξσ δηαρεηξηζηέο.
Γηα κεηαθνξέο πνζώλ άλσ ησλ 300.000,00 € λα απαηηείηαη θαη δεχηεξε έγθξηζε
απφ ηελ θα Ιεβεληάθε Καξία (Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο
Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ) κε αλαπιεξψηξηα απηήο ηελ θα Γεκεηξηάδνπ Δπαλζία
(Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ
Τπνζέζεσλ ηνπ Γήκνπ).
2.Γηαρεηξίζηξηα ηνπ ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ ζθνπνχ, ήηνη ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο
ηνπ Γήκνπ κε αξηζκφ 0026.0049.74.0201056853 ζηε EUROBANK νξίδεηαη ε
ππφινγνο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο, ήηνη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θα Γηαλλνύζε
Θενδώξα, θιάδνπ ΠΔ Πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο βαζκνχ Α΄ κε αλαπιεξψηξηα
απηήο ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Κνηκεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ θα Σάθε Διέλε,
θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ.
Δγθξίλεη λα δνζνύλ θσδηθνί ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ θα Γηαλλνχζε
Θενδψξα θαη ζηελ θα Σάθε Διέλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ εηδηθνχ ζθνπνχ,
πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παγία πξνθαηαβνιή.
3. Δγθξίλεη νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο ηακείνπ θαη εηζπξάθηνξεο θα Γαγιόγινπ
Αηθαηεξίλε, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ -Οηθνλνκηθνχ θαζψο θαη ε θα Βαζηιαθάθε
Ηωάλλα, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ λα έρνπλ δηθαηώκαηα only view (κφλν ζέαζεο)
ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γήκνπ ζηελ Eurobank (0026.0049.74.020090.7808) θαη ζηελ
Σξάπεδα Πεηξαηψο (5058051158217), πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ ηηο θαηαζέζεηο
νθεηιεηψλ, λα ηηο εθηππψλνπλ θαη λα εθδίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηπιφηππα. Γηα ηελ
εξγαζία απηή εγθξίλεη λα ηνπο δνζνύλ θσδηθνί ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 87/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
-

Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Σακείνπ
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ
Οξηδφκελνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ
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