
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τρεις (23) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 3/19.2.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Παπούλιος Ιωάννης 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Τσινάς Αργύριος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Ξάκης Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Δέας Παύλος 20 Ζιούπου  Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Πάνος Ιωακείμ 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Κυριάκου  Ιφιγένεια 26   

13 Κανταράς Αναστάσιος    

14 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Κοντογιώργης Δημήτριος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Λιόντας  Γεώργιος 

4 Ζαβράκογλου Άγγελος 

5 Δημητριάδης Χρήστος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Δ. Κωνσταντία, για 

την τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Γαλάτιστας Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος 

Κλαμούρης, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου Νικόλαος Αυγέρης & ο Πρόεδρος Παλαιοκάστρου 

Χρήστος Γκαρανάτσιος. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ξάκης Ιώαννης προσήλθε στο 13
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και η δημοτική σύμβουλος Ζιούπου Άννα αποχώρησε στο 10
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης 

Αριθμός θέματος : 25
ο
  Ορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Προϊσταμένου Ταμείου 

στα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο Δήμος 

Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης : 66  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 

25ο θέμα και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
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«Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 67/12-2-2016 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ 77Γ1ΩΞΜ-ΤΜ9), η υπάλληλος 

του Δήμου Πολυγύρου Πραβίτα Μαρία του Γεωργίου ορίζεται ως Προϊσταμένη του Τμήματος 

Ταμείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την σύσταση και τις αρμοδιότητες της Ταμειακής 

Υπηρεσίας: Β.Δ. 17/5-15/6/1959, άρθρο 166 του Ν. 3463/2006, άρθρο 10 και άρθρο 87 του  Ν. 

3584/2007 και άρθρο 266 του Ν.3852/2010.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Ταμία 

(Β.Δ. 17/5-15/6/1959,  άρθρο 32 του Ν.Δ. 496/1975, άρθρο 54 του Ν. 2362/1995, άρθρα 163, 167 και 

171 του Ν. 3463/2006, άρθρα 89 και 121 του Ν. 3584/2007), ορίζεται υπεύθυνη για τις συναλλαγές με 

τα πιστωτικά ιδρύματα.  

Όσον αφορά την διαχείριση ταμειακά στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με την οποία συνεργάζεται ο 

Δήμος Πολυγύρου, αλλά και με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται ο Δήμος Πολυγύρου, και 

πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποφασίζουμε συγκεκριμένα τις παρακάτω αρμοδιότητες.  

 Κατάθεση μετρητών από εισπράξεις και έσοδα του Δήμου Πολυγύρου. 

 Κατάθεση μετρητών από έσοδα του Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού 

Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου «Ο Αριστοτέλης», καθώς το Νομικό Πρόσωπο δεν 

έχει ταμειακή υπηρεσία και ο Δήμος Πολυγύρου εξυπηρετεί  μέσω του ταμείου του, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ. 49/16-10-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Ν.Π. (ΑΔΑ 

ΩΕ65ΟΕΛ6-ΗΔΘ).   

 Κατάθεση επιταγών που αποδίδονται στο ταμείο για εξόφληση οφειλών και επιχορηγήσεων 

υπέρ Δήμου Πολυγύρου.  

 Κατάθεση επιταγών που αποδίδονται στο ταμείο για εξόφληση οφειλών και επιχορηγήσεων 

υπέρ Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου 

Πολυγύρου «Ο Αριστοτέλης» .  

 Μεταφορά ποσών από τους  λογαριασμούς του Δήμου Πολυγύρου σε τρίτους λογαριασμούς, 

ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού για την πληρωμή μισθοδοσίας, προμηθευτών, εργολάβων 

και λοιπών δικαιούχων.  

 Μεταφορά ποσών από τους  λογαριασμούς του Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και 

Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου «Ο Αριστοτέλης»  σε τρίτους 

λογαριασμούς, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού για την πληρωμή μισθοδοσίας, 

προμηθευτών, εργολάβων και λοιπών δικαιούχων.  

 Μεταφορά ποσών με έμβασμα σε άλλες τράπεζες για πληρωμές δικαιούχων του Δήμου 

Πολυγύρου.  

 Μεταφορά ποσών με έμβασμα σε άλλες τράπεζες για πληρωμές δικαιούχων του Μορφωτικού, 

Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου «Ο 

Αριστοτέλης».  

 Υπογραφή επιταγών από τους λογαριασμούς του Δήμου Πολυγύρου για πληρωμή δικαιούχων 

του Δήμου Πολυγύρου. Σημειώνεται ότι πάνω από το ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδων 

ευρώ), πρέπει να συνυπογράφει ο Δήμαρχος Πολυγύρου στην επιταγή.  

 Υπογραφή επιταγών από τους λογαριασμούς του Δήμου Πολυγύρου για πληρωμή δικαιούχων 

του Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου 

Πολυγύρου «Ο Αριστοτέλης» (δεν απαιτείται να συνυπογράφει ο Δήμαρχος Πολυγύρου).  

 Πληρωμή φόρων προς Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικών εισφορών που χρεώνονται στο όνομα του 

Δήμου Πολυγύρου.  
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 Πληρωμή φόρων προς Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικών εισφορών που χρεώνονται στο όνομα του 

Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου 

Πολυγύρου «Ο Αριστοτέλης».  

 Παραλαβή μπλοκ επιταγών του Δήμου Πολυγύρου.  

 Παραλαβή μπλοκ επιταγών του Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού 

Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου «Ο Αριστοτέλης».  

 Δικαίωμα παρακολούθησης με extrait όλων των λογαριασμών και μέσω Winbank.  

 Κατάθεση κατασχέσεων εις χείρας τρίτου για δέσμευση λογαριασμών τραπέζης σε οφειλέτες 

του Δήμου Πολυγύρου.  

 Κατάθεση παύσεων κατάσχεσης για την αποδέσμευση λογαριασμών τραπέζης σε οφειλέτες του 

Δήμου Πολυγύρου. 

 Παραλαβή εγγράφων σχετικά με τόκους, δανειακές συμβάσεις και λοιπά έγγραφα σχετικά με 

την διαχείριση των οικονομικών του Δήμου ή του Ν.Π. 

 

Σε κάθε περίπτωση την Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου, Πραβίτα Μαρία, αντικαθιστά στα 

παραπάνω καθήκοντα και αρμοδιότητες η τακτική υπάλληλος του Δήμου, Πηνελόπη Κυριακίδου 

του Στυλιανού, η οποία έχει ήδη δικαίωμα υπογραφής στα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία 

συνεργάζεται ο Δήμος Πολυγύρου.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, Β.Δ. 17/5-15/6/1959,  άρθρο 32 του Ν.Δ. 496/1975, άρθρο 54 του Ν. 2362/1995, άρθρα 

163, 167 και 171 του Ν. 3463/2006, άρθρα 89 και 121 του Ν. 3584/2007και μετά από διαλογική 

συζήτηση  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την διαχείριση ταμειακά στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με την οποία 

συνεργάζεται ο Δήμος Πολυγύρου, αλλά και με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που 

συνεργάζεται ο Δήμος Πολυγύρου, και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, αποφασίζουμε συγκεκριμένα τον ορισμό και την ανάθεση των 

παρακάτω καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στην Πραβίτα Μαρία, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου στα πιστωτικά ιδρύματα.  

 Κατάθεση μετρητών από εισπράξεις και έσοδα του Δήμου Πολυγύρου. 

 Κατάθεση μετρητών από έσοδα του Μορφωτικού, Πολιτιστικού, 

Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου 

«Ο Αριστοτέλης», καθώς το Νομικό Πρόσωπο δεν έχει ταμειακή υπηρεσία 

και ο Δήμος Πολυγύρου εξυπηρετεί  μέσω του ταμείου του, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. 49/16-10-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Ν.Π. (ΑΔΑ ΩΕ65ΟΕΛ6-ΗΔΘ).   

 Κατάθεση επιταγών που αποδίδονται στο ταμείο για εξόφληση οφειλών 

και επιχορηγήσεων υπέρ Δήμου Πολυγύρου.  

 Κατάθεση επιταγών που αποδίδονται στο ταμείο για εξόφληση οφειλών 

και επιχορηγήσεων υπέρ Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και 
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Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου «Ο Αριστοτέλης» 

.  

 Μεταφορά ποσών από τους  λογαριασμούς του Δήμου Πολυγύρου σε 

τρίτους λογαριασμούς, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού για την 

πληρωμή μισθοδοσίας, προμηθευτών, εργολάβων και λοιπών δικαιούχων.  

 Μεταφορά ποσών από τους  λογαριασμούς του Μορφωτικού, 

Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου 

Πολυγύρου «Ο Αριστοτέλης»  σε τρίτους λογαριασμούς, ανεξάρτητα από 

το ύψος του ποσού για την πληρωμή μισθοδοσίας, προμηθευτών, 

εργολάβων και λοιπών δικαιούχων.  

 Μεταφορά ποσών με έμβασμα σε άλλες τράπεζες για πληρωμές 

δικαιούχων του Δήμου Πολυγύρου.  

 Μεταφορά ποσών με έμβασμα σε άλλες τράπεζες για πληρωμές 

δικαιούχων του Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού 

Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου «Ο Αριστοτέλης».  

 Υπογραφή επιταγών από τους λογαριασμούς του Δήμου Πολυγύρου για 

πληρωμή δικαιούχων του Δήμου Πολυγύρου. Σημειώνεται ότι πάνω από 

το ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδων ευρώ), πρέπει να συνυπογράφει ο 

Δήμαρχος Πολυγύρου στην επιταγή.  

 Υπογραφή επιταγών από τους λογαριασμούς του Δήμου Πολυγύρου για 

πληρωμή δικαιούχων του Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και 

Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου «Ο Αριστοτέλης» 

(δεν απαιτείται να συνυπογράφει ο Δήμαρχος Πολυγύρου).  

 Πληρωμή φόρων προς Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικών εισφορών που 

χρεώνονται στο όνομα του Δήμου Πολυγύρου.  

 Πληρωμή φόρων προς Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικών εισφορών που 

χρεώνονται στο όνομα του Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και 

Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου «Ο 

Αριστοτέλης».  

 Παραλαβή μπλοκ επιταγών του Δήμου Πολυγύρου.  

 Παραλαβή μπλοκ επιταγών του Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού 

και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου «Ο 

Αριστοτέλης».  

 Δικαίωμα παρακολούθησης με extrait όλων των λογαριασμών και μέσω 

Winbank.  

 Κατάθεση κατασχέσεων εις χείρας τρίτου για δέσμευση λογαριασμών 

τραπέζης σε οφειλέτες του Δήμου Πολυγύρου.  
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 Κατάθεση παύσεων κατάσχεσης για την αποδέσμευση λογαριασμών 

τραπέζης σε οφειλέτες του Δήμου Πολυγύρου. 

 Παραλαβή εγγράφων σχετικά με τόκους, δανειακές συμβάσεις και λοιπά 

έγγραφα σχετικά με την διαχείριση των οικονομικών του Δήμου ή του 

Ν.Π. 

 

Σε κάθε περίπτωση την Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου, Πραβίτα 

Μαρία, αντικαθιστά στα παραπάνω καθήκοντα και αρμοδιότητες η 

τακτική υπάλληλος του Δήμου, Πηνελόπη Κυριακίδου του Στυλιανού, η 

οποία έχει ήδη δικαίωμα υπογραφής στα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία 

συνεργάζεται ο Δήμος Πολυγύρου.  

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 66/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 22-6-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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