Από το με αριθμό
Συμβουλίου Φιλιατών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2/2011
πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Αριθμός απόφασης 4
/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων
του Δήμου Φιλιατών και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών του συνενωμένου
Δήμου
Στις Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 η
του μηνός
Ιανουαρίου του έτους 2011 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών ,ύστερα από την με αριθμό 653/21-12011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον
καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.
3463/2006 [ ΦΕΚ Α 114/2006 ]
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά
[27] μελών βρέθηκαν παρόντα και τα είκοσι έξι [26] ,ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μπουτάσης Ελευθέριος
Κωστάρας Σταύρος
Τάσιος Νικόλαος
Φερεντίνος Λάμπρος
Τσέκας Νικόλαος
Μποροδήμου Γεωργία
Μπάντιος Ελευθέριος
Στεργίου Παναγιώτης
Μάνος Κωνσταντίνος
Νικολαίδου Ελένη
Τσότσης Δημήτριος
Μπεράτης Γεώργιος
Σωτηρίου Παναγιώτης
Ρούμπης Γεώργιος
Λένης Φίλιππος
Δάλλας Γεώργιος
Γκίκας Θωμάς
Φερεντίνος Μιλτιάδης
Γκίζας Χρήστος
Μποροδήμος Ιωάννης
Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα
Καψάλης Δημήτριος
Λάγκαρη Ειρήνη
Μποροδήμος Κωνσταντίνος
Τόλης Χριστόφορος
Ρέγκας Λαέρτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Βλάχος Παρασκευάς
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και
οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο κ. Δήμαρχος χωρίς ψήφο.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου
Φρειδερίκη Ν. Γώγου-Πολιώνη.
Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα
αποφασίσθηκε
η συζήτηση
του θέματος << Αντικατάσταση Προέδρων
Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου >> και η έκδοση
ψηφίσματος για την μη μεταφορά δημοσίων υπηρεσιών που εδρεύουν στην πόλη
των Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα >>
Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο [2 ο] θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε τον λόγο στον κ. Μάνο Κων/νο Αντιδήμαρχο ο οποίος είπε στα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :

Εφαρμόζοντας την αρ. 45/74300/28-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο Δήμος Φιλιατών δημιούργησε έναν
νέο τραπεζικό λογαριασμό στην Αγροτική Τράπεζα στις 29-12-2010, με αριθμό: 043
299.03.003056.67
Οι Δήμοι Φιλιατών και Σαγιάδας που συνενώθηκαν στον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο
Φιλιατών είχαν ξεχωριστούς Τραπεζικούς Λογαριασμούς Καταθέσεων σε διαφορετικές
τράπεζες.
Προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά και ενιαία στις τραπεζικές συναλλαγές του ο νέος
Δήμος Φιλιατών,
Εισηγούμαι
A. Την κατάργηση των επιμέρους τραπεζικών λογαριασμών:
(i) του Δήμου Φιλιατών που διατηρούσε λογαριασμούς στο τραπεζικό κατάστημα της
Αγροτικής Τράπεζας Φιλιατών, με αριθμούς:
1) 043 299.03.002049.27
2) 043 299.03.003053.35
(ii) του Δήμου Σαγιάδας που διατηρούσε λογαριασμούς στο τραπεζικό κατάστημα της
Εθνικής Τράπεζας Φιλιατών, με αριθμούς:
1) 011 45954002791
2) 011 45954003682
(iii) του Δήμου Σαγιάδας που διατηρούσε λογαριασμούς στο τραπεζικό κατάστημα της
Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου Ηγουμενίτσας, με αριθμούς:
1) 3060002280803-6
2) 3060002280802-5
3) 3060002280801-4
4) 3060002280800-3
Β. Την μεταφορά των χρημάτων των ως άνω τραπεζικών λογαριασμών στον καινούργιο
τραπεζικό λογαριασμό της Αγροτικής Τράπεζας Φιλιατών που ανοίχτηκε στις 29/12/2010
με αριθμό: 043 299.03.003056.67
Γ. Την εξουσιοδότηση της κας ΚΕΣΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ η οποία ορίστηκε με την αρ. 02/2011
Απόφαση Δημάρχου ταμίας του νέου Δήμου Φιλιατών, να προβεί σε όλες τις παραπάνω
ενέργειες.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του κ Μάνου την διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις
Αποφασίζει ομόφωνα
Την μεταφορά των χρηματικών υπολοίπων όλων των τραπεζικών λογαριασμών
των πρώην Δήμων Φιλιατών και Σαγιάδας που αναφέρονται στην εισήγηση στον
καινούργιο τραπεζικό λογαριασμό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος που
ανοίχτηκε στις 29-12-2010 με αριθμό 043 299.03.003056.67 με την προϋπόθεση ότι
όλοι οι προηγούμενοι λογαριασμοί και μέχρι ολοκλήρωσης του οικονομικού ελέγχου να
παραμείνουν .
Εξουσιοδοτεί την κ. Κέσκου Αθηνά –δημοτική υπάλληλο και ταμία του Δήμου Φιλιατών
να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Γι’ αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται από τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
[ Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 4 /2011 ]
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Τάσιος Νίκος
α.υ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τάσιος Νίκος

