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Από το αριθμ. 3 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 16 / 2019.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος «Λήψη
απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση
της αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ 194/Β΄)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Γ.Χουλιαράκη».

Στη Βέροια, σήμερα στις 05 Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη
και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 01-02-2019 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν
παρόντα 5 μέλη.

Παρόντες Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος

2. Α. Λαζαρίδης
3. Ι. Κυρατλίδης
4. Ν.Τσιαμήτρος

2. Α. Σιδηρόπουλος
3. Δ. Κουλουριώτης
4. Β. Παπαδόπουλος
5. Α. Αποστολόπουλος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε στην Επιτροπή ότι υπάρχει το
θέμα "Λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών Δήμου Βέροιας μετά την έκδοση της
αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ 194/Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Γ.Χουλιαράκη", που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή για να συζητηθεί ως
έκτακτο.

Πρόεδρος: Λόγω προθεσμίας και λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος
συμφωνείτε στη συζήτηση του;

Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού δέχθηκε ομόφωνα να συζητήσει και αποφασίσει για το

παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως
κατεπείγον ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 05-02-
2019 εισηγητικό σημείωμά του, ως Αντιδημάρχου Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Με το από 1-2-2019 έγγραφό της η ΚΕΔΕ μας αποστέλλει την αριθμ. 135/31.1.2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που αφορά στην Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ.Χουλιαράκη, με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών
λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν.4270/2014 όπως ισχύει»
(2/6748/ΔΛΓΚ) και ζητά την ΆΜΕΣΗ λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και
την αποστολή της στο e-mail της ΚΕΔΕ: info@kedke.gr, ή στο fax: 2103820807, ενόψει
των συναντήσεων που θα πραγματοποιήσει αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών κ. Γ.Χουλιαράκη και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Α.Χαρίτση,
καθώς και των νομικών ενεργειών που πρέπει να προβούμε.

Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση αποφασίζεται ότι:

 Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτής (από
24-01-2019) η υποχρέωση ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην



Τράπεζα της Ελλάδος.

 Η μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων (όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 11 της ΥΑ) στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

 Η υποχρέωση των Φορέων όπως προβαίνουν σε συναλλαγές μέσω του ανωτέρω
λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, και την πολυπλοκότητα
και αναποτελεσματικότητα που δημιουργείται από τη διαχείριση των πόρων των Δήμων.

 Την υποχρεωτική πλέον απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται,
βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους OTA Α΄ και Β΄
Βαθμού, από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από το λογαριασμό του
Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
στους λογαριασμούς της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 Η ορθή χρήση του όρου «διευκόλυνση των συναλλαγών», ελέγχεται και αξιολογείται
από το ΓΛΚ και τις εποπτεύουσες ΓΔΟΥ με βάση κριτήρια, που ουσιαστικά περιορίζουν
– αν όχι αποκλείουν – τη τήρηση λογαριασμών σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα πλην της
ΤτΕ.

 Την παρακολούθηση από τη Διεύθυνση Λογαριασμών & Ταμειακού Προγραμματισμού
του ΓΛΚ, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, των κινήσεων και των υπολοίπων των
λογαριασμών των δήμων, που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 Την υποχρέωση των δήμων για έγκαιρη προειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, του
ΓΛΚ και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σε περίπτωση
απόληψης από την Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ποσού υψηλότερου
των δέκα εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 72 ν.3852/2010 «Η Οικονομική

Επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της
μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για
τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.».

Ύστερα από τα ανωτέρω κι επειδή το θέμα κρίνεται ως μείζονος σημασίας, προτείνω
στην επιτροπή να παραπέμψει το θέμα της αρμοδιότητάς της «Λήψη απόφασης και
προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ
Β’194) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ.Χουλιαράκη» στο Δημοτικό
Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Σύμφωνα με την εισήγηση και την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

«Η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό
συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη
σοβαρότητα του.», προτείνω στην επιτροπή να παραπέμψει το θέμα της αρμοδιότητάς της
«Λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της αριθμ.
οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’194) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, Γ.Χουλιαράκη» στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, λόγω της
ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος. Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 05-02-2019 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών.

2. Την αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ 194/Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Γ.Χουλιαράκη με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών
λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που
υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει».

3. Την αριθμ. 135/31-01-2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, που αφορά στην παραπάνω



Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ.Χουλιαράκη.
4. Την ανάγκη λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της ιδιαίτερης

σοβαρότητας του θέματος.
5. Την πρόταση του Προέδρου.
6. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με την οποία «Η
Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των
μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό
συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη
σοβαρότητα του.».

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Παραπέμπει το θέμα της αρμοδιότητας της «Λήψη απόφασης και προσδιορισμός
ενεργειών μετά την έκδοση της αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ 194/Β΄)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ.Χουλιαράκη» στο δημοτικό
συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 2019.
.................................................................………………………...………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 08-02-2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ



EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια -2019
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ

Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο : 2331350568
FAX : 2331350515

e-mail : nikopoulos@veria.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 16/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος «Λήψη
απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της
αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ 194/Β΄) απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ.Χουλιαράκη».

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 16/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

Κοινοποίηση
Α1/α


