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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  

Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  09-03-2022 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Αριθμός Απόφασης: 33/2022       

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΘΕΜΑ: Άνοιγμα  τραπεζικού λογαριασμού και έκδοση εταιρικής χρεωστικής κάρτας για την 
διαχείριση παγίας προκαταβολής. 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Μαρτίου έτους 2022, 

ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-03-2020 και 163/29-05-2020 

εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020), μετά από τη με Α.Π. 5406/04-03-2022 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) μελών ήταν παρόντες  οι δεκαοκτώ  (18) και απόντες οι δεκαπέντε (15). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Γρούγιος Ηλίας 

2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Κατζικάς Γεώργιος 

3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Καρράς Ευστράτιος 

4 Σεμερτζίδου Αγγελική 4 Κεσόγλου Παύλος 
5 Κουσίδης Γεώργιος 5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Καζαντζίδης Γεώργιος 

7 Σιδηρόπουλος Σάββας 7 Σουσλόγλου Νικόλαος 
8 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 8 Κυριλλίδης Γεώργιος 

9 Γυμνόπουλος Κοσμάς 9 Γκαλέτσης Αθανάσιος 

10 Αποστολίδου Μαρία 10 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

11 Φουκίδης Απόστολος 11 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

12 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 12 Μύθυμη Ελένη 

13 Ζυγανιτίδης Απόστολος 13 Νοτάκης Ιωάννης 

14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14 Τσομπανοπουλου Μελίσα 

15 Παπαδήμας Αναστάσιος 15 Καρασαρλίδου Σοφία 

16 Αβραμίδης Μωυσής   

17 Ράπτου Όλγα   

18 Σμήλιος Ηλίας   

 

Στην συνεδρίαση  κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και ήταν παρών και ο 

Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος ήταν παρών και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία, η οποία ήταν απούσα.  

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) 

έκτακτων θεμάτων με την μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτησή τους 
ως έκτακτα.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και η Αντιδήμαρχος κ. Αποστολίδου Μαρία 

έθεσε υπ’ όψιν των μελών ότι: 

Σύμφωνα με την υπ. αρ. αρ. 53/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύσταση παγίας 
προκαταβολής στο Δήμο με ποσό 6.000,00 € και με την ίδια απόφαση ορίσθηκε υπόλογος για την 
διαχείρισή της , η υπάλληλος Βατάλη Δήμητρα του Ιωάννη. Επίσης με την 308/2022  Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης  δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 00.8251 με 
τίτλο « Παγία Προκαταβολή» προϋπολογισμού 2022. 

Σε εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017 τεύχος πρώτο) τα ποσά της 
παγίας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, 
σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο. Υπεύθυνος κίνησης του 
λογαριασμού είναι ο υπόλογος – διαχειριστής της παγίας προκαταβολής. Συνεπώς , για την ορθή 
διαχείριση του ποσού της παγίας προκαταβολής ,είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας νέος 
τραπεζικός λογαριασμός του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης ειδικά για την Παγία Προκαταβολή 
του δήμου, για την οποία και πρέπει να εκδοθεί σχετικό ένταλμα. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
εκδοθεί και υπογραφεί Σύμβαση Χορήγησης Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας, η οποία θα 
χρησιμοποιηθεί για αναλήψεις, καταθέσεις, ερώτηση υπολοίπου, εκτύπωση ενημέρωσης κινήσεων 
μέσω ΑΤΜ, μεταφορές ποσών και αγορές αγαθών μέσω PΟS με χρέωση του λογαριασμού πάγιας 
προκαταβολής. Διαχειριστής του λογαριασμού θα είναι η Βατάλη Δήμητρα του Ιωάννη. Ο 
λογαριασμός προτείνεται να ανοιχθεί στην Τράπεζα Πειραιώς και στο κατάστημα των Αμπελοκήπων, 
όπου ήδη ο Δήμος μας τηρεί λογαριασμό όψεως. Η υπόλογος της πάγιας προκαταβολής και 
διαχειρίστρια του λογαριασμού θα πρέπει με το άνοιγμα του λογαριασμού να ενημερώσει την 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τα στοιχεία του Λογαριασμού. Η υπόλογος και 
διαχειρίστρια θα έχει πλήρη και αποκλειστική πρόσβαση στην διαχείριση του λογαριασμού τον 
οποίο θα διαχειρίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην υπ. αρ. 53/2022 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής . Ως ημερομηνία απόδοσης της Παγίας Προκαταβολής, ορίζεται η 
10/12/2022, οπότε και το υπόλοιπο του λογαριασμού, με μέριμνα της υπολόγου θα επιστραφεί 
στον Δήμο.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο 

απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  

 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Εγκρίνει το άνοιγμα  τραπεζικού λογαριασμού για την διαχείριση παγίας προκαταβολής στην Τράπεζα 

Πειραιώς  και στο κατάστημα των Αμπελοκήπων όπου ήδη ο Δήμος μας τηρεί λογαριασμό όψεως. Η 

υπόλογος της πάγιας προκαταβολής και διαχειρίστρια του λογαριασμού κ. Βατάλη Δήμητρα του Ιωάννη θα 

πρέπει με το άνοιγμα του λογαριασμού να ενημερώσει την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

για τα στοιχεία του Λογαριασμού. Η υπόλογος και διαχειρίστρια θα έχει πλήρη και αποκλειστική πρόσβαση 
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στην διαχείριση του λογαριασμού τον οποίο θα διαχειρίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 

53/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής . Ως ημερομηνία απόδοσης της Παγίας Προκαταβολής, ορίζεται 
η 10/12/2022, οπότε και το υπόλοιπο του λογαριασμού , με μέριμνα της υπολόγου θα επιστραφεί στον Δήμο. 

 

Β)Εγκρίνει την έκδοση και υπογραφή Σύμβασης Χορήγησης Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας, η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί για αναλήψεις, καταθέσεις, ερώτηση υπολοίπου, εκτύπωση ενημέρωσης κινήσεων μέσω 

ΑΤΜ, μεταφορές ποσών και αγορές αγαθών μέσω PΟS με χρέωση του λογαριασμού πάγιας προκαταβολής. 

  

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 33/2022. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
        

  Ο Πρόεδρος    

                                                                                            Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 

Αμπελόκηποι  10 - 03 – 2022 

 

Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                  Ο Πρόεδρος 
 

 

   Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Κουσενίδης Αλέξανδρος
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