
 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 6/22-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 63/2017      ΘΕΜΑ :  «∆ηµιουργία («άνοιγµα») 
Τραπεζικού Λογαριασµού του ∆ήµου ως 
Λογαριασµού Παγίας Προκαταβολής του 
∆ήµου» 

  

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 22η-02-2017 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 17:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ αριθµ. 5068/16-02-2017 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 27 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

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

1 Αποστόλου Στυλιανός 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Κεφαλάς Ανέστης 

4 Βογιατζής ∆ηµήτριος 4 Πονερίδης Παναγιώτης 

5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Τιτέλης Κωνσταντίνος 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

7 Γκιζάρης Στέργιος   

8 Γκουστίλης Θεόδωρος   

9 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

10 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

12 Καρκατζίνος Νικόλαος   

13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

14 Κοντοπίδης Γεώργιος   

15 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Λιάντας ∆ηµήτριος   

18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

19 Μουστάκας Βασίλειος   

20 Μπίκος Κωνσταντίνος   

21 Πράτανος Απόστολος   

22 Σαραφιανός Χρήστος   

23 Σαµαράς Σωκράτης   

24 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
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25 Τσολάκης Απόστολος   

26 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

27 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
Το 5ο και το 6ο θέµα συζητήθηκαν µαζί. Επίσης µαζί συζητήθηκαν το 13ο , 14ο και 15ο θέµα. 
 

  

Η Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συµβουλίου 
την από 23-03-2016 εισήγηση του τµήµατος Ταµείου της ∆/νσης Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου µε την οποία προτείνεται ∆ηµιουργία («άνοιγµα») Τραπεζικού Λογαριασµού του 
∆ήµου ως Λογαριασµού Παγίας Προκαταβολής του ∆ήµου. 
Συγκεκριµένα µε την αριθ. 51/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεσµεύτηκε 
πίστωση ποσού 6.000,00€  σε βάρος του Κ.Α.  02.80.8251 πρ/µού  οικονοµικού έτους 2017 
για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στο ∆ήµο Θέρµης, Με την ίδια απόφαση κατέστη 
υπόλογος για την διαχείρισή της, η υπάλληλος Μαργαρίτα Παλασίου - Σβολάκη  του 
Γεωργίου µε Α.Φ.Μ. 113487672 
 
Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 0020 Α /02-02-2017 Χρηµατικό Ένταλµα 
Πληρωµής.  
 
Λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls), δεν είναι δυνατή η καταβολή του ποσού 
των 6.000€ µε µετρητά στην υπόλογο,  όπως  γινόταν σε  προηγούµενα έτη.  Συνεπώς, για 
την ορθή διαχείριση του ποσού αυτού, είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί ένας νέος τραπεζικός 
λογαριασµός του ∆ήµου Θέρµης ειδικά για την Πάγια Προκαταβολή του δήµου, για την οποία 
και πρέπει να εκδοθεί σχετικό ένταλµα.  ∆ιαχειριστής του λογαριασµού  θα πρέπει να είναι η 
υπόλογος της Πάγιας Προκαταβολής του ∆ήµου Παλασίου  - Σβολάκη Μαργαρίτα του 
Γεωργίου µε Α.Φ.Μ. 113487672.   .  Ο λογαριασµός προτείνεται να δηµιουργηθεί στην 
Τράπεζα Αττικής  και στο κατάστηµα της Θέρµης όπου ήδη ο δήµος µας τηρεί λογαριασµό 
όψεως, συνεπώς µπορεί να γίνει δίχως έξοδα ηλεκτρονικά η πληρωµή του εντάλµατος της 
Πάγιας Προκαταβολής. Η υπόλογος της πάγιας προκαταβολής και διαχειρίστρια του 
λογαριασµού θα πρέπει µε το άνοιγµα του λογαριασµού να ενηµερώσει αµελητί την 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για τα στοιχεία του Λογαριασµού, ώστε να 
εξοφληθεί το ταχύτερο το σχετικό  ένταλµα των 6.000€ Η υπόλογος και διαχειρίστρια θα έχει 
πλήρη και αποκλειστική πρόσβαση στην διαχείριση του λογαριασµού τον οποίον θα 
διαχειρίζεται λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ 51/2017 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης  Ως ηµεροµηνία απόδοσης της Παγίας 
Προκαταβολής, ορίζεται η 31-12-2017, οπότε και το υπόλοιπο  του λογαριασµού, µε µέριµνα 
της υπολόγου και διαχειρίστριας  θα επιστραφεί  στον λογαριασµό όψεως του ∆ήµου.   
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε  υπόψη του 
την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 
καθώς και του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       οµόφωνα    

 
1. Εγκρίνει το άνοιγµα νέου λογαριασµού ύψους 6.000,00€ ειδικά για την Πάγια 
Προκαταβολή του ∆ήµου Θέρµης στην Τράπεζα Αττικής και στο κατάστηµα Θέρµης όπου 
ήδη ο δήµος µας τηρεί λογαριασµό όψεως από όπου και µπορεί να γίνει δίχως έξοδα 
ηλεκτρονικά η πληρωµή του εντάλµατος της Πάγιας Προκαταβολής.   
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2.Ορίζει διαχειρίστρια του λογαριασµού την υπόλογο της Πάγιας Προκαταβολής του ∆ήµου 
υπάλληλο Μαργαρίτα Παλασίου - Σβολάκη  του Γεωργίου µε Α.Φ.Μ. 113487672 την οποία 
και εξουσιοδοτεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγµα του νέου 
λογαριασµού.  Η ανωτέρω θα έχει πλήρη και αποκλειστική πρόσβαση στην διαχείριση του 
λογαριασµού τον οποίον θα διαχειρίζεται λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ 
51/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης. 
 
 
 
Η υπόλογος της πάγιας προκαταβολής και διαχειρίστρια του λογαριασµού θα πρέπει µε το 
άνοιγµα του λογαριασµού να ενηµερώσει αµελητί την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου για τα στοιχεία του Λογαριασµού, ώστε να εξοφληθεί άµεσα το ανωτέρω ένταλµα. 
των 6.000€ Ως ηµεροµηνία απόδοσης της Παγίας Προκαταβολής, ορίζεται η 31-12-2017, 
οπότε και το υπόλοιπο  του λογαριασµού, µε µέριµνα της υπολόγου και διαχειρίστριας  θα 
επιστραφεί  στον λογαριασµό όψεως του ∆ήµου.   
  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 63/2017. 
 
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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