
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Από τα πρακτικά της 8-8-2014
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνεδρίασης της Εκτελεστικής

******* Επιτροπής του Συνδέσμου.

Αριθμός  Απόφασης   57 / 2014

Θ Ε Μ Α: «Παροχή εξουσιοδότησης είσπραξης χρημάτων από την Εθνική Τράπεζα της

Ελλάδος»

Στον  Εύοσμο  και  στο  κτίριο  διοίκησης  του  Συνδέσμου,  σήμερα  στις  8  του  μήνα

Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00΄ συνήλθε σε

συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, ύστερα

από την αριθμ. 2008/4-8-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006) και

του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία  του  άρθρου  105  του  Ν.  3463/2006,

δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών ήταν παρόντες:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τελίδης Αναστάσιος 

2. Ισαακίδη Άντζελα

3. Φιρινίδου Κυριακή

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της

ημερήσιας διάταξης περί «παροχής εξουσιοδότησης είσπραξης χρημάτων από την Εθνική

Τράπεζα της Ελλάδος», έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/2006.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

γ) Την αριθμ. 23/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

δ) Την αριθμ. 54/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου.

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ότι με την αριθμ.

23/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η

έντοκη κατάθεση ποσού εξακοσίων δεκατριών χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (613.400,00

€) σε προθεσμιακό λογαριασμό ετήσιας διάρκειας  της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος  με

ετήσιο μεικτό  επιτόκιο 3,35%. Το ως άνω κατατεθέν  ποσό μαζί  με  τους  συμφωνηθέντες

τόκους ανέρχεται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης (5/8/2014) στα

631.109,15 ευρώ. 



Για την εκταμίευση του ανωτέρω ποσού πρέπει να εξουσιοδοτηθεί  ο Πρόεδρος, ο

οποίος θα εισπράξει σε επιταγή το ποσό των 631.109,15 ευρώ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση

του Προέδρου και έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/2006.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

γ) Την αριθμ. 23/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

δ) Την αριθμ. 54/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξουσιοδοτεί  το  Πρόεδρο Τελίδη Αναστάσιο του Σταύρου σε εκτέλεση της  αριθμ.

54/2014  απόφασης  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του  Συνδέσμου,  να  εισπράξει  από  την

Εθνική Τράπεζα το ποσό των 631.109,15 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε  α/α: 57

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο Γραμματέας Τα μέλη

Τελίδης Αναστάσιος      Παζαρλόγλου Θανάσης

Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης ΠΕ Διοικητικός


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

