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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  

Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  30-05-2022 

Δημοτικό Συμβούλιο                                                                      συνεδρίασης του Δ.Σ. 

 

Αριθμός Απόφασης: 69/2022       

 

ΘΕΜΑ: Μηνιαίες εκτυπώσεις των βιβλίων του ταμείου. 
 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου έτους 2022, 

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

Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/18- 

09-2021), το ΦΕΚ 2137/τ.Β΄/30-04-2022 καθώς και το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/τ.Α΄/19-07-2018), μετά από τη με Α.Π. 11846/26-05-2022 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 είκοσι επτά  (27) και απόντες οι έξι (6). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Κωνσταντίνου Κυριάκος 1 Καρράς Ευστράτιος 

2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Καζαντζίδης Γεώργιος 

3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Σεμερτζίδου Αγγελική 

4 Μανωλόπουλος Βασίλης 4 Μύθυμη Ελένη 

5 Κουσίδης Γεώργιος 5 Νοτάκης Ιωάννης 

6 Σιδηρόπουλος Σάββας 6 Τσομπανοπουλου Μελίσα 

7 Ιωαννίδης Εμμανουήλ   

8 Κεσόγλου Παύλος   

9 Αποστολίδου Μαρία  

10 Φουκίδης Απόστολος   

11 Ζυγανιτίδης Απόστολος   

12 Γρούγιος Ηλίας   

13 Παπαδήμας Αναστάσιος   

14 Αβραμίδης Μωυσής   

15 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος   

16 Σουσλόγλου Νικόλαος   

17 Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία   

18 Γυμνόπουλος Κοσμάς   

19 Αβραμίδης Κυριάκος   

 20 Κατζικάς Γεώργιος   

 21 Κυριλλίδης Γεώργιος   

22 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία   

23 Ράπτου Όλγα   

24 Γκαλέτσης Αθανάσιος   

25 Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή   

26 Σμήλιος Ηλίας   

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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27 Καρασαρλίδου Σοφία   

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

Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος,  

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 και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου 

Αναστασία, οι οποίοι απουσίαζαν. 

 

Πριν την συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ράπτου Όλγα 

Γκαλέτσης Αθανάσιος, Σμήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου Σοφία.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των μελών ότι: 

 

Έχοντας υπόψη  

 

- Τα άρθρα 63 & 69 του Β.Δ  17/5-15/6/1959 όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:   

«Άπαντα τα εν άρθω 63 μνημονευόμενα βιβλία …….θέλουν θεωρείσθαι υπό του προϊσταμένου των 

οικονομικών υπηρεσιών ………υπογράφεται πλην των ανωτέρω και υπό του ταμείου.» 

 

-Την  υποχρέωση του ταμείου για μηνιαία εκτύπωση & θεώρηση ενός πλήθους ταμειακών βιβλίων 

-Το γεγονός ότι η μηνιαία εκτύπωση των βιβλίων του ταμείου, απαιτώντας μεγάλο όγκο εκτυπώσεων, 

αποτελεί μια δαπανηρή διαδικασία, τόσο ως προς τα αναλώσιμα υλικά (μελανάκια εκτυπωτών, χαρτί 

εκτύπωσης) όσο και ως προς τις επιπλέον εργατοώρες του προσωπικού. 

-Την έλλειψη του κατάλληλου & ολοένα αυξανόμενου χώρου αποθήκευσης και των προδιαγραφών που 

απαιτούνται. 

-Την τεχνολογική εξέλιξη και την ψηφιακή πραγματικότητα στις σύγχρονες υπηρεσιακές ανάγκες. 

 

Προτείνεται:  

η εκτύπωση μόνον της τελευταίας σελίδας του βιβλίου τρεχουμένων εσόδων-εξόδων,του απολογιστικού 

πίνακα και της κατάστασης ανά λογαριασμό, θεωρημένες όπως ορίζεται παραπάνω, που παρέχει μια σαφή 

αλλά και συγκεντρωτική εικόνα του μηνιαίου κλεισίματος του ταμείου, ενώ στη θέση του φυσικού αρχείου θα 

διατηρείται ηλεκτρονικό αρχείο μέσω των αντιγράφων ασφαλείας (backups),που υποχρεωτικά λαμβάνονται 

σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση από το τμήμα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης.   

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο βάσει των παραπάνω να αποφασίσει σχετικά με την παραπάνω πρόταση.   

 

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  

1)Εγκρίνει την εκτύπωση μόνον της τελευταίας σελίδας του βιβλίου τρεχούμενων εσόδων-εξόδων,του 

απολογιστικού πίνακα και της κατάστασης ανά λογαριασμό, θεωρημένες όπως ορίζεται παραπάνω, που 

παρέχει μια σαφή αλλά και συγκεντρωτική εικόνα του μηνιαίου κλεισίματος του ταμείου, ενώ στη θέση του 

φυσικού αρχείου θα διατηρείται ηλεκτρονικό αρχείο μέσω των αντιγράφων ασφαλείας (backups),που 

υποχρεωτικά λαμβάνονται σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση από το τμήμα πληροφορικής και 

μηχανοργάνωσης.   
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2)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2022. 

 

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

  

  Ο Πρόεδρος 

 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 

Αμπελόκηποι  31 - 05 – 2022 

 

Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                  Ο Πρόεδρος 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                        Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 


