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ΘΕΜΑ :  Εξουσιοδότηση στον ειδικό ταμία για την  μεταφορά των χρηματικών 

διαθεσίμων του καταργηθέντος νομικού προσώπου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» και κλείσιμο των 

τραπεζικών του λογαριασμών. 

 

Με την 149/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η κατάργηση του 

Ν.Π.Δ.Δ «Ο ΘΕΣΠΙΣ».  Στη συνέχεια με το αριθμ. 24689/12-9-2016 έγγραφο, η εν λόγω 

απόφαση διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και κατόπιν ο Γενικός Γραμματέας 

της Αποκεντρωμένης εξέδωσε την αριθμ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4014/15-12-2016.  

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρθρ. 241 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 από την δημοσίευση της 

απόφασης κατάργησης, η τυχόν περιουσία των καταργηθέντων νομικών προσώπων 

περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο ή την Κοινότητα, που τα σύστησε.  

Συνεπώς υπάρχει ανάγκη μεταφοράς των χρηματικών διαθεσίμων του καταργηθέντος 

ΝΠΔΔ «Ο ΘΕΣΠΙΣ» που θα υπάρχουν την ημέρα κλεισίματος, στον τραπεζικό λογαριασμό 

5083-051545-304 του Δήμου Διονύσου καθώς και το κλείσιμο των παρακάτω τραπεζικών 

του λογαριασμών 

- 5083-058927-598              

- 5083-060268-585                  

-6728-116063-757                           

Με την 34/2017 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την μεταφορά των 

χρηματικών διαθεσίμων του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Ο ΘΕΣΠΙΣ» στον τραπεζικό λογαριασμό 

του Δήμου Διονύσου καθώς και  το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών του εν λόγω 

ΝΠΔΔ. 

Για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να 

εξουσιοδοτήσει τον ειδικό ταμία του Δήμου, Γεώργιο Κωνστάντιο, όπως  προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η αριθμ. 34/2017 απόφασή του και 

συγκεκριμένα να μεταφερθούν όλα τα χρηματικά διαθέσιμα των ανωτέρω λογαριασμών του 

ΝΠΔΔ «Ο ΘΕΣΠΙΣ», στον λογαριασμό του Δήμου με αριθμ. 5083-051545-304 και κατόπιν να 

προχωρήσει στο κλείσιμο των λογαριασμών του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου 

 

H  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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