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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 13ο .-

Άνοιγμα λογαριασμού όψεως του Δήμου Αγιάς

Αριθμός Απόφασης 118/2011
Σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.8258/27-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Στάθης Νικόλαος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαλάρης Γεώργιος
3. Σμυρλής Βασίλειος

2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
4. Τσιτσές Δημήτριο
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.
3.
5.
7.
9.

Αλβίζος Δημήτριος
Λάμπρου Ευάγγελος
Παπαδημητρίου Νίκος
Περπερής Ευάγγελος
Πραντζίδης Δημήτριος

2. Ζιούλη Αναστασία
4. Μπαράκος Γεώργιος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Πατσιαβούδης Στέργιος
10. Ράντζος Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος
9. Πλατής Βασίλειος
11. Χαλάτσης Αντώνιος

2. Γούλης Δημήτριος
4. Κοσμάς Νικόλαος
6. Μπελιάς Αθανάσιος
8. Οικονόμου Στέλιος
10. Ριζάκης Δημήτριος
12. Χριστοδούλου Βασίλειος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ.64/2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου «Καθορισμός δικαιώματος και περισσεύματος βοσκής έτους 2011»
λόγω αιτήσεων κτηνοτρόφων που αιτούνται την άμεση διάθεση βοσκότοπου,
ώστε να ταχτοποιήσουν τις δηλώσεις τους στο ΟΣΔΕ 2011. (εισηγητής ο
δημοτικός σύμβουλος Μαυρογιάννης Αντώνης)
2. «Αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγιάς σε Πυροσβεστικό Σταθμό»
λόγω ότι άμεσα πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους υπεύθυνους φορείς τις
επιπρόσθετες ανάγκες πυρασφάλειας της περιοχής του νέου Δήμου μας.
(εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος.
Επίσης ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση ψηφίσματος που κατέθεσε ο
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας αναφορικά με:
«Απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτική είσπραξη ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ
ΕΛΓΑ».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας
διάταξης θεμάτων και του ψηφίσματος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
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Θέμα 13ο .-

Άνοιγμα λογαριασμού όψεως του Δήμου Αγιάς

Αριθμός Απόφασης 118/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα
εξής:
Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του ΔΚΚ (Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:
Εφόσον η διαχείριση των εσόδων ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας έχει ανατεθεί
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το χρηματικό υπόλοιπο που απομένει στα
δημόσια ταμεία στο τέλος κάθε έτους κατατίθεται εντόκως στο ταμείο αυτό.
Το επιτόκιο μπορεί να είναι κατώτερο από το επιτόκιο των δανείων που χορηγεί
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά μία μονάδα το πολύ. Το προϊόν του
τόκου εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ή κοινοτικός
ταμίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Τα υπόλοιπα κατατίθενται
εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα που
καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Τοποθέτηση των
ταμειακών διαθεσίμων σε άλλου είδους τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα
δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.»
Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 4686/22.01.2008
(ΦΕΚ 164/05.02.2008) Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που
μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο, η οποία ορίζει τα
εξής:
«1.Καθορίζει ως ανώτατο όριο του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται
σε μετρητά (τραπεζογραμμάτια και κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του δημοτικού ή
κοινοτικού ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής
κίνησης του οικείου ΟΤΑ, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ενός δωδεκάτου
(1/12) του συνολικού ποσού που του κατανεμήθηκε αποκλειστικά ως τακτική
επιχορήγηση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στη σχετική απόφασή μας περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των
Δήμων και Κοινοτήτων.
2.Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, με απόφασή του που εκδίδεται αμέσως
μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ και που ισχύει για το έτος
που αφορά ο προϋπολογισμός, δύναται να καθορίζει μικρότερο χρηματικό ποσό,
τηρούμενο σε μετρητά στο ταμείο του δήμου ή της κοινότητας, από το ανωτέρω
τιθέμενο όριο, εκτιμώντας τις πραγματικές συναλλακτικές ανάγκες αυτού/ής.»
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010:
«1.Οι δήμοι που συνιστώνται με το άρθρο 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την
έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και
εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων που
συνενώνονται, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από διεθνείς συνεργασίες. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο
μέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθμού που συνενώνεται, συνεχίζονται από το νέο δήμο
αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία
από αυτές.»
Στην εγκ.45/74300/28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνονται τα εξής:
«Οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων που διατηρούν οι καταργούμενοι δήμοι,
δεν είναι σκόπιμο να κλείσουν άμεσα με τη λήξη του έτους (31/12/2010), έτσι ώστε
να υπάρξει το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο για την πρώτη πληρωμή των
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αποδοχών (του Ιανουαρίου 2011), την εξόφληση επιταγών που εκδόθηκαν μέχρι
31/12/2010 και την απόδοση των κρατήσεων που αναλογούν σε κάθε δήμο.
Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει συνεννόηση με την αντίστοιχη τράπεζα για τις
αναγκαίες προσαρμογές στα στοιχεία των λογαριασμών καθώς και για τη
γνωστοποίηση των στοιχείων των υπαλλήλων που θα εξουσιοδοτηθούν για τη
διαχείριση των λογαριασμών.
Στο χρόνο που θα κριθεί κατάλληλος, το δημοτικό συμβούλιο θα επιλέξει την
τράπεζα, στην οποία θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών που θα
καταργηθούν (άρθρο 171 παρ. 2 ν. 3463/2006)»
Ο Δήμος Αγιάς προέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 από τη
συνένωση των Δήμων Αγιάς, Μελιβοίας, Ευρυμενών και Λακέρειας
Οι παραπάνω συνενούμενοι Δήμοι τηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς στα
ακόλουθα τραπεζικά ιδρύματα ως εξής:
1. Ο Δήμος Αγιάς διατηρούσε τον 0026.0217.31.0201195741 (αρ.λογαριασμού),
α)
Στην Τράπεζα EYROBANK ΕΓΑΣΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΤΣΗ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ JCB)με υπόλοιπο ποσό 35.000,00 ευρώ β)Στην Αγροτική τράπεζα τους εξής
λογ/μούς 24903002061.01 με υπόλοιπο 0,00 γ)Στην αγροτική τράπεζα
2403002064.33 νε υπόλοιπο 0,01€ δ)Στην αγροτική τράπεζα 24903002065.76 με
υπόλοιπο 0,00€ ε) Στην αγροτική τράπεζα 24903002066.22 με υπολοιπο 0,00 στ)
Στην αγροτική τράπεζα 24903002037.39 με υπόλοπο 212,52€.
2. Ο Δήμος Λακέρειας διατηρούσε στην Αγορική Τράπεζα τον εξής λογ/σμό
24903002046.37 με υπόλοιπο 12.858,91€
3. Ο Δήμος Μελιβοίας διατηρούσε στην Εθνική Τράπεζα τον εξής λογ/σμό
01130154010117 με υπόλοιπο 22.805,86€
4. Η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ευρυμενών διεαξαγότανε στις 31/12/2010 από
την Β΄Δόυ Λάρισας και το χρηματικό υπόλοιπο ήτανε 5.560,53€
Λόγω του ότι ο Δήμος Αγιάς είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των παραπάνω συνεννούμενων Δήμων κατά την παρ.1 του άρθρου 283
του Ν.3852/2010, θα πρέπει τα υπόλοιπα των παραπάνω τραπεζικών λογαριασμών να
μεταφερθούν σε νέο ενιαίο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Αγιάς
Στο σημείο αυτό ο Δήμαρχος δήλωσε στο σώμα ότι για τον παραπάνω σκοπό
αιτηθήκαμε εγγράφως στις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Αγροτική, που έχουν
καταστήματα στην έδρα του Δήμου να μας καταθέσουν τις προσφορές τους.
Στην συνέχεια ο δήμαρχος ανέλυσε τις προσφορές των Τραπεζών.
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται:
Το άνοιγμα λογαριασμού όψεως του Δήμου και η επιλογή της Τράπεζα
προκειμένου να κατατίθενται τα υπόλοιπα εντόκως.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του Δημάρχου.
 τις παρ.1, 2 του άρθρου 171 του Ν. 3463/06
 την εγκ.45/74300/28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
 την εκτίμηση για τα συνολικά έσοδα του Δήμου
 την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008)
 τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των συνεννούμενων Δήμων
 τις προσφορές των τραπεζών που κατατέθηκαν
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το άνοιγμα λογαριασμού όψεως του Δήμου Αγιάς στην Αγροτική Τράπεζα της
Ελλάδος προκειμένου να κατατίθενται τα υπόλοιπα εντόκως.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 118/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

