
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
     

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 33/12-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 

Αριθµ. Απόφ. 490/2016      ΘΕΜΑ :  «Ενέργειες σχετικά µε την µεταφορά 
στο ∆ήµο των αρµοδιοτήτων των πρώην 
Νοµαρχιών που αφορούν σε θέµατα 
Κοινωνικής Πρόνοιας». 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 12η ∆εκεµβρίου 2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ 
αριθ. 42631/07-12-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 
93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα   
21 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αποστόλου Στυλιανός προσήλθε πρίν 
από τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης 

2  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 3 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 

4 Βογιατζής ∆ηµήτριος 4 Γκιζάρης Στέργιος  προσήλθε πρίν από 
τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

5  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Γκουστίλης Θεόδωρος 

6 Ζελιλίδης ∆αµιανός 6 Ιωσηφίδης Ιωάννης προσήλθε πρίν 
από τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

7 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 7 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

8 Καρκατζίνος Νικόλαος 8 Κοντοπίδης Γεώργιος 

9 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 9 Κεφαλάς Ανέστης 

10 Λαγός Νικόλαος 10 Μουστάκας Βασίλειος 

11 Λιάντας ∆ηµήτριος 11 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

12 Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 12 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

13 Μπίκος Κωνσταντίνος   

14 Πονερίδης Παναγιώτης   

15 Πράτανος Απόστολος   

16 Σαµαράς Σωκράτης   
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17 Σαραφιανός Χρήστος   

18 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

19 Τσολάκης Απόστολος   

20 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

21 Χρυσοχόου Παύλος   

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την 
τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο και το 10ο θέµα συζητήθηκε 2ο. 
Το 3ο και 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί. 
 
   Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 10ο  της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη την από 06-12-
2016 εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου κου κου Κουλαουζίδη Γεωργίου σύµφωνα µε 
την οποία και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α’ 
/07.06.2010) προβλέπεται µεταφορά αρµοδιοτήτων των πρώην Νοµαρχιών που αφορούν σε 
θέµατα Κοινωνικής Πρόνοιας. Οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν αφενός στην καταβολή 
επιδοµάτων σε µια σειρά από οµάδες του πληθυσµού που χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς είτε 
λόγω αναπηρίας είτε λόγω χρόνιων ασθενειών ή λόγω κοινωνικών καταστάσεων (π.χ. 
απροστάτευτων ανηλίκων). Αφετέρου οι αρµοδιότητες αυτές περιλαµβάνουν τη χορήγηση 
αδειών λειτουργίας σε ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας, την άσκηση ελέγχου στα ιδρύµατα 
παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί), την εποπτεία των 
φιλανθρωπικών ιδρυµάτων και τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και 
ιδιωτικών παιδικών σταθµών.  
  Τις αρµοδιότητες αυτές τις ασκούσε µέχρι σήµερα η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 
∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και για τους υπόλοιπους δήµους του Νοµού 
Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, στις 31/12/2016 λήγει η περίοδος υποστήριξης των υπολοίπων ∆ήµων 
και από 1/1/2017 αυτοδίκαια η σχετική αρµοδιότητα θα ασκείται πλέον από το Αυτοτελές Τµήµα 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Εθελοντισµού σύµφωνα µε το άρθρο 14 του 
ισχύοντος  Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης.  
  Σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορήγησε ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης στο ∆ήµο µας λειτουργούν 
τρεις (3) φιλανθρωπικοί φορείς και δεκαέξι (16) µονάδες φροντίδας και προσχολικής αγωγής και 
διαπαιδαγώγησης (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί). Επιπλέον ο ∆ήµος Θέρµης είναι ο 13ος σε αριθµό 
επιδοτούµενων ατόµων (σε σύνολο 14) στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Το πρώτο εξάµηνο του 2016 
επιδοτήθηκαν 322 άτοµα (το 2015 ήταν 321) και ειδικότερα 249 άτοµα από τη δηµοτική ενότητα 
Θέρµης και 73 άτοµα από τη δηµοτική ενότητα Βασιλικών. Η συνολική ετήσια δαπάνη ήταν για 
το πρώτο εξάµηνο του 2016 ίση µε 711.388,82 € δηλαδή η ετήσια δαπάνη προβλέπεται για το 
2017 θα είναι περίπου 1.422.000 €. Η σχετική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του 2017 θα 
γίνει µε επόµενη εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας. H δαπάνη αυτή εκπροσωπεί το 1,98% 
της δαπάνης επιδότησης προνοιακών επιδοµάτων του Νοµού Θεσσαλονίκης.  
  Το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµο µας είναι υποστελεχωµένο. Σήµερα σε 
αυτό υπηρετεί µία εργαζόµενη ενώ αναµένεται και η µετάταξη έµπειρου στελέχους από τον ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης που θα ενισχύσει στην άσκηση της συγκεκριµένης αρµοδιότητας. Εδώ και 
αρκετούς µήνες η εργαζόµενη του Τµήµατος εκπαιδεύθηκε στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης στα 
ζητήµατα που αφορούν τη χορήγηση των προνοιακών επιδοµάτων που είναι και η αρµοδιότητα 
µε τη µεγαλύτερη προτεραιότητα από αυτές που πρόκειται να αναλάβουµε από το νέο έτος. Για 
τον ίδιο λόγο η υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση, 
παραµετροποίηση και εφαρµογή του συστήµατος πληρωµών που γίνονται όλες µέσω του 
συστήµατος διατραπεζικών συναλλαγών ∆ΙΑΣ µε αυτόµατη χρέωση του λογαριασµού του 
∆ήµου και πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων.  Οι αρµοδιότητες ελέγχου των 
ιδρυµάτων και των µονάδων φροντίδας και προσχολικής αγωγής θα ανατεθούν µε απόφαση 
άσκησης παραλλήλων καθηκόντων από τους εργαζοµένους του τµήµατος τοπικής οικονοµικής 
ανάπτυξης µέχρι να βρεθεί τρόπος στελέχωσης του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας µε 
εργαζόµενο που θα αναλάβει τα συγκεκριµένα καθήκοντα.  
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 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και για να προχωρήσει η υπηρεσία στην άσκηση της αρµοδιότητας 
που σχετίζεται µε τα προνοιακά επιδόµατα θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες µε απόφαση 
του ∆.Σ. 
 

1. Να ανοιχτεί νέος τραπεζικός λογαριασµός στην Τράπεζα Αττικής (τράπεζα συνεργασίας 
του ∆ήµου Θέρµης) -  κατάστηµα Θέρµης αποκλειστικά για την καταβολή των 
κοινωνικών και προνοιακών επιδοµάτων. 

2. Να οριστεί ο προϊστάµενος του τµήµατος ταµείου ως διαχειριστής του νέου λογαριασµού. 
3. Να εξουσιοδοτηθεί ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών για την υπογραφή της 

σχετικής πάγιας εξουσιοδότησης προς την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία 
«∆ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο ∆ΙΑΣ Α.Ε. να εντέλλονται για 
λογαριασµό του ∆ήµου Θέρµης χρεοπιστώσεις του προαναφερόµενου τραπεζικού 
λογαριασµού αποκλειστικά και µόνο για την καταβολή στους δικαιούχους κοινωνικών και 
προνοιακών επιδοµάτων. 

4. Να οριστεί τριµελής επιτροπή που θα παραλάβει το φυσικό αρχείο (φακέλους) των 
δικαιούχων µονίµων κατοίκων του ∆ήµου Θέρµης από τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης η οποία 
θα αποτελείται από ένα µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δύο εργαζοµένους του 
∆ήµου Θέρµης.   

 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Αντιπροέδρου και των αρµόδιων υπηρεσιών καθώς και τις σχετικές διατάξεις του 
Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα  

 
1. Να ανοιχτεί νέος τραπεζικός λογαριασµός στην Τράπεζα Αττικής (τράπεζα συνεργασίας 

του ∆ήµου Θέρµης) -  κατάστηµα Θέρµης αποκλειστικά για την καταβολή των 
κοινωνικών και προνοιακών επιδοµάτων. 

2. Ορίζει τον  προϊστάµενο του τµήµατος ταµείου διαχειριστή του νέου λογαριασµού. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Βογιατζή ∆ηµήτριο για την 

υπογραφή της σχετικής πάγιας εξουσιοδότησης προς την ανώνυµη εταιρεία µε την 
επωνυµία «∆ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο ∆ΙΑΣ Α.Ε. να 
εντέλλονται για λογαριασµό του ∆ήµου Θέρµης χρεοπιστώσεις του προαναφερόµενου 
τραπεζικού λογαριασµού αποκλειστικά και µόνο για την καταβολή στους δικαιούχους 
κοινωνικών και προνοιακών επιδοµάτων. 

4. Ορίζει τριµελή επιτροπή που θα παραλάβει το φυσικό αρχείο (φακέλους) των δικαιούχων 
µονίµων κατοίκων του ∆ήµου Θέρµης από τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης αποτελούµενη από 
τους: 

Α. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αποστόλου Στυλιανό  
        Β. Την υπάλληλο Κακάνη Ελισσάβετ του Κωνσταντίνου  
   Γ. Την υπάλληλο Μαλλιαρού Μαρία του ∆ηµητρίου.   
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 490/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

             

  Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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