ΦΗΛΟΘΔΖ 15-7-2011
ΑΡ.ΠΡΧΣ 95
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ
Σεο 5εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ « Οξγαληζκόο
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ» Γήκνπ
Φηινζέεο –Φπρηθνύ .
ηελ Φηινζέε ζήκεξα ηελ 14ε Ηνπιίνπ 2011 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα
13,30 ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ
Οξγαληζκόο Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ
ΟΚΑΠΑ απνηεινύκελν από ηνπο :
1. ΛΑΒΓΑ
ΔΛΔΝΖ
Πξόεδξν
2. ΟΤΜΠΑΑΚΖ ΚΩΝ/ΝΑ
Αληηπξόεδξν
3. ΚΟΤΜΠΑ
ΑΝΝΑ
Μέινο
4. ΒΑΚΗΡΣΕΖ
ΣΗΣΗΚΑ
«
5. ΜΑΕΑΡΑΚΖ
ΓΔΡΑΗΜΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
«
6. ΡΑΠΣΖ
ΕΩΖ
«
7. ΥΑΝΑΚΟΤΛΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ
«
8. ΚΑΣΑΡΟΤ
ΔΗΡΖΝΖ
«
9. ΠΑΣΖ
ΔΛΔΝΖ
«
10. ΚΑΚΑΒΑ
ΝΗΚΟΛΑΟ
«
11. ΠΑΝΑΚΖ
ΜΑΡΗΑ
«
Απόληωλ ηωλ :Μαδαξάθε Γεξάζηκνπ -Αιεμαλδξνπ , Πάηζε Διέλε θαη
παλάθε Μαξία
κεηά από ηελ 57/11-7-2011 πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ε νπνία επηδόζεθε ζε
θάζε έλα από ηα κέιε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα
εκεξεζίαο δηάηαμεο .
Αξηζκόο απόθαζεο 19
ΘΔΜΑ :Δπηινγή ηξάπεδαο γηα ηελ θαηάζεζε ηωλ Υξεκαηηθώλ
ππνινίπωλ ηνπ ΝΠΓΓ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ –ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
Ζ Πξόεδξνο εηζεγείηαη :
ύκθσλα κε ην άξζξν 171 παξ. 2 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), ην πνζό
πνπ κπνξεί λα δηαηεξεί ζε κεηξεηά ζην ηακείν ν δεκνηηθόο ηακίαο νξίδεηαη κε
θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ. Σα ππόινηπα θαηαηίζεληαη
εληόθσο, ζε ινγαξηαζκό όψεωο ή πξνζεζκηαθό, ζε πηζησηηθό ίδξπκα πνπ
θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, κε αλάινγε
δε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ γηα ην Ννκηθό καο Πξόζσπν (άξζξν
236 ηνπ Ν. 3463/06), κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ .
Σνπνζέηεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ζε άιινπ είδνπο ηξαπεδηθά θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα δελ επηηξέπεηαη εθηόο από ηίηινπο ηνπ
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ.
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Γηα ηα ζθνπό απηό, ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., απέζηεηιε
ζρεηηθή πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Πξνέδξνπ, γηα ηελ
ππνβνιή εγγξάθσλ πξνζθνξώλ εθ κέξνπο ησλ Σξαπεδώλ, αλαθνξηθά κε
ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ Υξεκαηηθώλ ηνπ Τπνινίπσλ, Valeur επηηαγώλ,
έμνδα εληνιώλ πιεξσκήο δηθαηνύρσλ θαη έμνδα ηήξεζεο ινγαξηαζκνύ
κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ.
ηελ Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, αληαπνθξίζεθαλ θαη ππέβαιαλ
πξνζθνξέο νη ηξάπεδεο EFG Eurobank-Ergasias θαη Πεηξαηώο.
ηηο αλσηέξσ Σξάπεδεο ηεξνύληαη ινγαξηαζκνί ησλ πξώελ 14 Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ
Γήκνπ Φηινζέεο Φπρηθνύ.
πγθεθξηκέλα ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο ηεξνύληαη νη ινγαξηαζκνί όςεσο 10
Ν.Π.Γ.Γ., ( πξώελ Γήκσλ Φηινζέεο θαη Ν. Φπρηθνύ) ζηνπο νπνίνπο έρνπλ
θαηαζέζεη ηα ρξεκαηηθά ηνπο δηαζέζηκα θαζώο επίζεο θαη νη ινγαξηαζκνί
κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο.
ηελ EFG Eurobank-Ergasias ηεξνύληαη νη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί
όςεσο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ πξώελ Γήκνπ Φπρηθνύ, νπνίνπο έρνπλ θαηαζέζεη ηα
ρξεκαηηθά ηνπο δηαζέζηκα θαζώο επίζεο θαη νη ινγαξηαζκνί κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ Φπρηθνύ.
Μεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ 14 Ν.Π.Γ.Γ., ζα πξέπεη ζύκθσλα κε ηηο
αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, λα επηιέμνπκε
Σξάπεδα γηα ην άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνύ επ’ νλόκαηη ηνπ λένπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ
Γήκνπ Φηινζέεο – Φπρηθνύ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαζέζνπκε ηα ρξεκαηηθά καο
δηαζέζηκα θαη ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ ηα πνζά ησλ
ινγαξηαζκώλ ησλ πξώελ θαηαξγεζέλησλ Ν.Π.Γ.Γ..
αο ζέησ ππόςε ηηο πξνζθνξέο πνπ ππέβαιαλ νη ηξάπεδεο EFG
Eurobank-Ergasias θαη Πεηξαηώο, ην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ
πνπ ζπλέηαμε ε επηηξνπή απνηεινύκελε από ηξείο ππαιιήινπο καο, θαζώο
θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 166 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΚΓΚ) νη νπνίεο
νξίδνπλ όηη “Ζ ηακεηαθή ππεξεζία ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ
ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ, ηα νπνία δελ έρνπλ δηθή ηνπο ηακεηαθή
ππεξεζία, δηεμάγεηαη από απηόλ πνπ ηελ αζθεί ζην Γήκν ή ηελ Κνηλόηεηα πνπ
ηα έρεη ζπζηήζεη” θαη παξαθαιώ λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 166, 171, 236 θαη 240 ηνπ Ν. 3463/2006
2. Σηο πξνζθνξέο ησλ ηξαπεδώλ
3. Σν πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο
4. Σελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ
Απνθαζίδεη νκόθωλα
1. Δπηιέγεη ηελ ηξάπεδα Πεηξαηώο γηα ην άλνηγκα ινγαξηαζκνύ όςεσο ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηελ θαηάζεζε ησλ Υξεκαηηθώλ ηνπ Τπνινίπσλ, κε ηνπο
αθόινπζνπο όξνπο:


Έληνθε θαηάζεζε ρξεκαηηθώλ ππνινίπσλ ζε έληνθν
ινγαξηαζκό όςεσο κε επηηόθην 4,75% ζηαζεξό γηα δύν (2) έηε.
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3.

4.

5.

Valeur ηξαπεδηθώλ επηηαγώλ απζεκεξόλ.
Valeur ηδησηηθώλ επηηαγώλ απζεκεξόλ.
Καηάζεζε κεηξεηώλ κε Valeur απζεκεξόλ.
Υνξήγεζε carnet επηηαγώλ ρσξίο θόζηνο.
Δλεκέξσζε θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκώλ, όπνηε ζπκθσλεζεί ή
εθηάθησο δεηεζεί, ρσξίο θόζηνο.
 Γπλαηόηεηα on line ζύλδεζεο κε ηνπο ινγαξηαζκνύο καο, κέζσ
winbank ηεο Σξάπεδαο, ρσξίο θόζηνο.
 Γηελέξγεηα ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ καο κέζσ ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηώο.
 Δίζπξαμε επηηαγώλ ηξίησλ ρσξίο πξνκήζεηα γηα ηελ Σξάπεδα.
 Γπλαηόηεηα εκβαζκάησλ κε ρξήζε IBAN, ρσξίο πξνκήζεηα ηεο
Σξάπεδαο.
 Αλέμνδε έθδνζε Σξαπεδηθώλ επηηαγώλ, ζε δηαηαγή ηδίνπ θαη
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ.
Σε κεηαθνξά ησλ πνζώλ ησλ ινγαξηαζκώλ όςεσο ησλ πξώελ
θαηαξγεζέλησλ Ν.Π.Γ.Γ. ζην λέν ινγαξηαζκό, κέζα ζε εύινγν
ρξνληθό δηάζηεκα, αθνύ γλσζηνπνηεζεί ν λένο ινγαξηαζκόο ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ. όπνπ απαηηείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ εμόθιεζε
ησλ επηηαγώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζα εθδνζνύλ κέρξη ηελ έλαξμε
θίλεζεο ηνπ λένπ ινγαξηαζκνύ.
Δπηιέγεη ηελ ηξάπεδα Πεηξαηώο γηα ην άλνηγκα ηδηαίηεξνπ ινγαξηαζκνύ
όςεσο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ κε ηνπο ίδηνπο σο άλσ όξνπο, πνπ ζα αθνξά ηνλ
θιάδν πξόλνηαο Σ.Π.Γ.Τ. (εθάπαμ ππαιιήισλ Γεκνηηθώλ Παηδηθώλ
ηαζκώλ θαη Αζιεηηθώλ νξγαληζκώλ), ζηνλ νπνίν ζα κεηαθεξζνύλ ηα
Υξεκαηηθά Τπόινηπα ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ ηεξνύληαλ γηα ηνλ ίδην
ζθνπό κέρξη ζήκεξα.
Σν Γεκνηηθό Ννκηθό καο πξόζσπν δελ δηαζέηεη Σακεηαθή Τπεξεζία θαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 166 ηνπ Ν. 3463/2006
(ΚΓΚ), ε Σακεηαθή ηνπ Τπεξεζία ζα δηεμάγεηαη από απηόλ πνπ αζθεί
ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Φπρηθνύ.
Δμνπζηνδνηεί ηελ θ. Πξόεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο, θαζώο θαη γηα ηνλ νξηζκό
εθπξνζώπνπ ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο Φπρηθνύ,
κε ηνπο λόκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπ, γηα ηελ θίλεζε ησλ ηξαπεδηθώλ
καο Λνγαξηαζκώλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο.

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ
Σνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Φηινζέε 15/7/2011

ΣΑ ΜΔΛΖ
νπκπαζάθε Κσλ/λα
Κνύκπα
Άλλα
Βαθηξηδή Σηηίθα
Καθαβάο
Νηθόιανο
Ράπηε
Εσή
Υαλαθνύιαο Αζαλ.
Καηζαξνύ Δηξήλε

ΛΑΒΓΑ ΔΛΔΝΖ
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