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ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   22 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Έγθξηζε έληνθεο θαηάζεζεο κέξνπο ηνπ ηακεηαθνύ ππνινίπνπ ηνπ πλδέζκνπ ζε 

ηξαπεδηθό πξνζεζκηαθό ινγαξηαζκό» 

 

ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 8 ηνπ κήλα 

Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 16.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε 

ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ 

αξηζκ. 929/4-4-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Σειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 10ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο έληνθεο θαηάζεζεο κέξνπο ηνπ ηακεηαθνύ ππνινίπνπ ηνπ 

πλδέζκνπ ζε ηξαπεδηθό πξνζεζκηαθό ινγαξηαζκό», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν. 3463/2006. 

γ) Σελ αξηζκ. 4686/22-1-2008 (ΦΔΚ 164/Β΄/5-2-2008) Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ 

θαη Οηθνλνκηθώλ. 

δ) Σηο πξνζθνξέο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. 

 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡ93-ΡΦΧ



 

 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη γηα ηελ 

απνδνηηθόηεξε αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο, απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε απηώλ ζε πξνζεζκηαθή θαηάζεζε αλαγλσξηζκέλνπ 

πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο. Γηα ην ζθνπό απηό ν ύλδεζκνο απεπζύλζεθε ζηα πεξηζζόηεξα 

αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη δήηεζε έγγξαθεο πξνζθνξέο. Από ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ πξνζθνξώλ ησλ Σξαπεδώλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ, πξνέθπςε όηη ην Νέν Σαρπδξνκηθό 

Σακηεπηήξην πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν επηηόθην πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο εμάκελεο 

δηάξθεηαο 3,20% γηα πνζό θαηάζεζεο 1.800.000,00 επξώ. 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θάιεζε ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά. 

 

 

 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν. 3463/2006. 

γ) Σελ αξηζκ. 4686/22-1-2008 (ΦΔΚ 164/Β΄/5-2-2008) Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ 

θαη Οηθνλνκηθώλ. 

δ) Σηο πξνζθνξέο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Δγθξίλεη ηελ έληνθε θαηάζεζε πνζνύ ελόο εθαηνκκπξίνπ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ 

(1.800.000,00 €) ζε πξνζεζκηαθό ινγαξηαζκό εμάκελεο δηάξθεηαο ηνπ Νένπ Σαρπδξνκηθνύ 

Σακηεπηεξίνπ κε εκεξνκελία ιήμεο ζηηο 18-8-2014 κε εηήζην επηηόθην 3,20%. 

 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 22 

 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ  Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο   Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο ΠΔ Γηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡ93-ΡΦΧ


