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ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων-διαχειριστών των λογαριασμών που διατηρεί ο
Δήμος Βέροιας στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με το Ν. 4555/2018,
καθώς και ορισμός εκπροσώπων-χρηστών e-banking»
Σας γνωρίζουμε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/Α/19-7- 2018) ο εκάστοτε Δήμαρχος ορίζεται ως διατάκτης, ο οποίος αποφασίζει
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων με την έκδοση των
σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. Επίσης, στο άρθρο 204 παρ. 6 του
ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι: "Η έκδοση ή συνυπογραφή ή παραλαβή ή εξόφληση
επιταγών από τον δήμαρχο για λογαριασμό του δήμου και γενικά η ανάμιξη του σε
διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας δεν επιτρέπονται".
Επιπρόσθετα, στο υπ' αριθ. πρωτ. 49494/18-09-2018 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών επισημαίνεται ότι λόγω των ασυμβίβαστων καθηκόντων που ορίζονται
από το Ν. 4270/2014 για το διατάκτη και για τους εκκαθαριστές των φορέων γενικής
κυβέρνησης, διαχειριστής των λογαριασμών του Δήμου πρέπει να οριστεί ο Ταμίας
και για λόγους ασφαλείας ενδεχομένως δεύτερος υπηρεσιακός παράγοντας,
εξαιρουμένου του Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσιών (ΠΟΥ) και όποιου άλλου
ασχολείται με την εκκαθάριση - ενταλματοποίηση.
Επομένως, σύμφωνα με το πνεύμα του ανωτέρω νόμου, θα πρέπει να ληφθεί
απόφαση για ορισμό εκπροσώπου-διαχειριστή κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών
που τηρεί ο Δήμος Βέροιας σε πιστωτικά ιδρύματα καθώς και εκπροσώπου-χρήστη ebanking των ηλεκτρονικών συναλλαγών που εκτελούνται μέσω των λογαριασμών
που τηρούνται στα ιδρύματα αυτά.
Με την υπ' αριθ. 2754/50043/27-11-2015 απόφαση Δημάρχου ορίστηκε ως
Ταμίας του Δήμου Βέροιας ο υπάλληλος του Δήμου μας Δημήτριος Σαζακλίδης του
Βασιλείου με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται στα άρθρα 45,
46, 47, 48, 52 και 54 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ/τος και ανατέθηκε σε αυτόν η
ταμειακή διαχείριση του Δήμου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ταμία, τα
παραπάνω καθήκοντα ταμία και διαχειριστή θα ασκεί ο υπάλληλος του Δήμου μας

Μιλτιάδης Νικολαῒδης του Σταύρου.
Επίσης, με την ανωτέρω απόφαση Δημάρχου ο Δημήτριος Σαζακλίδης του
Βασιλείου εξουσιοδοτήθηκε να αναλαμβάνει, καταθέτει και γενικά διαχειρίζεται την
κίνηση λογαριασμών του Δήμου Βέροιας και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο ή
απόδειξη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ταμία, η εξουσιοδότηση αυτή
παρέχεται στον αναπληρωτή ταμία Μιλτιάδη Νικολαῒδη του Σταύρου.
Συγκεκριμένα στον ανωτέρω θα πρέπει να χορηγηθεί η ειδική εντολή, η
πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να αναλαμβάνει, να καταθέτει και γενικά να
διαχειρίζεται την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Βέροιας και να υπογράφει κάθε
σχετικό έγγραφο ή απόδειξη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται οι τραπεζικές συναλλαγές του
Δήμου με τα πιστωτικά ιδρύματα να διενεργούνται κατά την κείμενη νομοθεσία από
τον Ταμία του Δήμου Βέροιας Δημήτριο Σαζακλίδη του Βασιλείου. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος του ταμία, η εξουσιοδότηση αυτή να παρέχεται στον
αναπληρωτή ταμία υπάλληλο του Δήμου Μιλτιάδη Νικολαῒδη του Σταύρου.
Συγκεκριμένα στους ανωτέρω θα πρέπει να χορηγηθεί η ειδική εντολή, η
πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να αναλαμβάνουν, να καταθέτουν και γενικά να
διαχειρίζονται την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Βέροιας και να υπογράφουν κάθε
σχετικό έγγραφο ή απόδειξη.
Επίσης, προτείνεται οι ανωτέρω Δημήτριος Σαζακλίδης του Βασιλείου και
Μιλτιάδης Νικολαῒδης του Σταύρου να ορισθούν ειδικοί εκπρόσωποι e-banking για
τη διενέργεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών του Δήμου.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά:
1) Με τον ορισμό του Ταμία του Δήμου Βέροιας Δημήτριο Σαζακλίδη του Βασιλείου
ως εκπροσώπου-διαχειριστή κίνησης των τραπεζικών λογαριασµών του ∆ήμου με
αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον υπάλληλο του Δήμου
Βέροιας Μιλτιάδη Νικολαῒδη του Σταύρου.
2) Με τον ορισμό του Ταμία του Δήμου Βέροιας Δημήτριο Σαζακλίδη του Βασιλείου
ως εκπροσώπου-χρήστη e-banking των ηλεκτρονικών συναλλαγών που εκτελούνται
μέσω των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών, με αναπληρωτή τον υπάλληλο του
Δήμου Βέροιας Μιλτιάδη Νικολαῒδη του Σταύρου.
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