
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 27ην του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

14.00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6029/21-4-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής  και  Χαροκόπος 

Παντελής. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού 

COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) 

και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-

2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ.  Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη , Γκιζελή Αλίκη  και Παπαχρόνης Γεώργιος.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. 

Μάντακα Στυλιανή. 

             

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ               ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           123/27-4-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95                    Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52              Αριθμ.  Πρωτ.: 6321/4-5-2022 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6ΛΓ7ΩΗ8-ΕΩΟ



  

O Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα 

της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την  

κίνηση του λογαριασμού. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ΄αριθμ πρωτ. 5639/14-4-2022 έγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία έχει ως ακολούθως: 
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Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αναφέρονται στο εξαιρετικά επείγον, υπ’ αρ. πρωτ.: 

22558/6-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Άνοιγμα  λογαριασμών ταμειακής 

διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν των με αρ. πρωτ. 2/25966/ΔΛΤΠ/19-6-2020, 

2/41160/ΔΛΤΠ/16-10-2020, 2/90840/ΔΛΤΠ/28-07-2021 και 2/113531/ΔΛΤΠ/24-3-2022  εγγράφων του 

Υπουργείου Οικονομικών, 

καταθέτουμε σχετική εισήγηση με θέμα «  άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην 

Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του 

λογαριασμού.  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 

 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του λογαριασμού. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 

 Των παρ.1, 2 του άρθρου 171 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) “Πρόγραμμα Κλεισθένης” με τις οποίες εισάγονται 

διατάξεις αναφορικά με την απαγόρευση έκδοσης ή συνυπογραφής  ή παραλαβής ή εξόφλησης 
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επιταγών από το Δήμαρχο για λογαριασμό του δήμου και γενικά ανάμιξης του σε διαχειριστικές 

ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας (άρθρο 204, παρ. 6). 

 Της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 4647/2019, σύμφωνα με τις οποίες, οι πάσης φύσεως 

λογαριασμοί των Ο.Τ.Α. σε χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ανοίγονται με απόφαση της οικείας 

Οικονομικής Επιτροπής.    

 Της παραγράφου 10 του άρθρου 69 Α του Ν.4270/2014, όπως  αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 

του άρθρου 80 του Ν. 4549/18, ΦΕΚ-105 Α/14-6-18. 

 Το υπ’ αρ. πρωτ.: 68335 από 3-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα: 

«Υποχρεωτικές συναλλαγές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μέσω του λογαριασμού 

ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 2/72810/ΔΛΤΠ/26-

09-2019 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο η καταβολή των 

κεντρικών Αυτοτελών Πόρων καθώς και των λοιπών επιχορηγήσεων από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό θα γίνεται υποχρεωτικά από 1-10-2019, σε πίστωση των λογαριασμών ταμειακής 

διαχείρισης του Δήμου στην Τ.τ. Ε. ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 Την υπ, αρ. οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/21 ( ΦΕΚ 604Β/15-2-2021) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών : «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός 

προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του 

άρθρου 69 Α του Ν.4270/2014, όπως ισχύει», με την οποία καταργήθηκε  η υπό στοιχεία 

οικ.2/54366/ΔΛΓΚ/2019 ( ΦΕΚ 2680 Β΄) ομοία. 

 Το εξαιρετικά επείγον, υπ’ αρ. πρωτ.: 22558 από 6-4-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  

με θέμα: «Άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν του 

με αρ. πρωτ. οικ.2/113531/ΔΛΤΠ/24-3-2022 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

στο οποίο επιπλέον αναφέρεται, ότι το έτος 2021, θεσπίστηκε η διενέργεια των υποχρεωτικών 

συναλλαγών των ΦΓΚ μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα 

της Ελλάδος.  Στις υποχρεωτικές συναλλαγές εντάσσεται και η καταβολή των πάσης φύσεως 

αμοιβών του προσωπικού των ΦΓΚ, οι οποίοι μισθοδοτούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών 

(ΕΑΠ). Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2019 η σταδιακή 

μετάπτωση των πάσης φύσεως αμοιβών των ΦΓΚ  στη ΤτΕ. 

Δεδομένου ότι η διαδικασία μετάπτωσης είναι σε εξέλιξη, τίθεται προθεσμία το αργότερο έως την 

29η /04/2022 να έχουμε προβεί στο άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ. 

 Την με αρ. 204/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( αρ. πρωτ. 13991/27-9-2019 – ΑΔΑ: 

ΨΚΠΑΩΗ8-ΙΓΣ) με θέμα Νομιμοποίηση – επικαιροποίηση εκπροσώπων του Δήμου για τα 

Πιστωτικά Ιδρύματα. 

 Την με αρ. 250/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ( αρ. πρωτ. 17369/22-11-2019 – 

ΑΔΑ: 6Ρ6ΒΩΗ8-ΞΗ9) με την οποία εγκρίθηκε το άνοιγμα λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης του 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού στο Ταμείο Παρακαταθηκών. 

 Την υπ’ αρ. 5 αρ. πρωτ. 44/3-1-2011 Απόφαση Δημάρχου «Ορισμός και τοποθέτηση 

προϊσταμένου τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας και Δημοτικού Ταμία». 

 Το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει ούτε τηρεί λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Εισηγούμαστε 

 

1. Το άνοιγμα λογαριασμού  ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού   στην Τράπεζα 

της Ελλάδος,  για την καταβολή  των κάθε είδους αμοιβών προσωπικού, καθώς και την απόδοση 

των υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών ( ΕΑΠ). 

2. Τον ορισμό ως εξουσιοδοτουμένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού  ταμειακής 

διαχείρισης του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού   στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών, τον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας  και Δημοτικό Ταμία του Δήμου κ 

Καλογερόπουλο Παναγιώτη του Διονυσίου, με αναπληρωτές αυτού  τις τοποθετημένες στην 

Ταμειακή Υπηρεσία τακτικούς υπαλλήλους κα Κουτσάκη Χαρίκλεια ή κα Μανιατάκου Βασιλική. 

  

 

Ο Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας 

& Δημοτικός Ταμίας 

 

 

Παναγιώτης Καλογερόπουλος 

 
 

 Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Το υπ΄αρθμ. πρωτ. 5639/14-4-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Εγκρίνει:  

α) Το άνοιγμα λογαριασμού  ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού   στην Τράπεζα της 

Ελλάδος,  για την καταβολή  των κάθε είδους αμοιβών προσωπικού, καθώς και την απόδοση των υπέρ 

Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών ( ΕΑΠ) 

 β) Τον ορισμό ως εξουσιοδοτουμένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού  ταμειακής διαχείρισης 

του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού   στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών, τον 

Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας  και Δημοτικό Ταμία του Δήμου κ Καλογερόπουλο Παναγιώτη του 

Διονυσίου, με αναπληρωτές  αυτού  τις τοποθετημένες στην Ταμειακή Υπηρεσία τακτικούς υπαλλήλους κα 

Κουτσάκη Χαρίκλεια ή κα Μανιατάκου Βασιλική. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 123/2022 

            Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

27ην Απριλίου 2022 

Ψυχικό, 4-5-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

                 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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