
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   129/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άνοιγμα έντοκου 
τραπεζικού λογαριασμού κληροδοτήματος Νικολάου Γ. Φίστα. 

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 8821/17-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης   
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης     
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

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

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α’ 
204/13.12.2019), πάσης φύσεως λογαριασμοί των Ο.Τ.Α. σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανοίγονται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής, και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«Βάση του Ν.2039/1939 τα κληροδοτήματα αποτελούν  «Κεφάλαιο Αυτοτελούς 
Διαχείρισης» με την έννοια ότι διακρίνονται οικονομικώς και διαχειριστικώς όχι όμως 
και νομικώς από την υπόλοιπη περιουσία του νομικού προσώπου. Επομένως η 
διαχείριση τους εμπίπτει στην αρμοδιότητα των οργάνων διοίκησης του νομικού 
προσώπου, το οποίο υποχρεούται να προβαίνει σε έντοκη κατάθεση σε τραπεζικό 
λογαριασμό τόσο των εισπράξεων των απαιτήσεων της κληρονομιάς όσο και των 
εισοδημάτων που προέρχονται από την κινητή και ακίνητη περιουσία αυτής, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται και τα μισθώματα των ακινήτων. 
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Βάση των ανωτέρω πρέπει να προβούμε άμεσα στο άνοιγμα έντοκου Τραπεζικού 
Λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς με τους κάτωθι όρους. 

1. Δικαιούχος θα είναι ο Δήμος Αμυνταίου με διακριτικό τίτλο «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΤΜΑ 
ΦΙΣΤΑ». 

2. Η διαχείριση του λογαριασμού θα παραμένει ίδια με τους υπολοίπους λογαριασμούς 
του Δήμου Αμυνταίου , υπό την εποπτεία της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Κληροδοτήματος. 

3. Εξουσιοδοτείται η Δημοτική Ταμίας του Δήμου, Καραστογιάννη Μαρία του 
Διονυσίου, για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων  ανοίγματος λογαριασμού.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού  άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδάφιο παρ. 2 του αρθ. 45 του Ν.4647/2019 
2. Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει το άνοιγμα έντοκου Τραπεζικού Λογαριαμόυ στην Τράπεζα Πειραιώς 
με τους κάτωθι όρους: 

1. Δικαιούχος θα είναι ο Δήμος Αμυνταίου με διακριτικό τίτλο 

«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΤΜΑ ΦΙΣΤΑ». 

2. Η διαχείριση του λογαριασμού θα παραμένει ίδια με τους υπολοίπους 

λογαριασμούς του Δήμου Αμυνταίου, υπό την εποπτεία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Κληροδοτήματος. 

3. Εξουσιοδοτείται η Δημοτική Ταμίας του Δήμου, Καραστογιάννη Μαρία 

του Διονυσίου, για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων  

ανοίγματος λογαριασμού.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 129/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

      Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.                                                                               
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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