
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

 

ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5 

ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 3 

ΑΡ. ΘΕΜ. ΣΤΗΝ ΗΜΕΡ. ΔΙΑΤ.: 2
 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. & ΗΜΕΡ. ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:23935/14-03-2022 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωτσιανάς Γεώργιος  

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Γκιολή  - Χαριτίδη Παρασκευή, Ματθαίου Νικόλαος, Παππά Αλεξάνδρα, Τζιούβελης 

Νικήτας, Χρηστάκος Χρήστος      

 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ζαφειροπούλου Μιλένα  

        

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την πάγια 

προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων» 

 

Στους Θρακομακεδόνες σήμερα στις 17 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

20:00, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Θρακ/νων 

κατόπιν της από 14-03-2022 με αριθ. πρωτ.: 23935 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού 

που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 & 88 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84 & 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα και αφού βρέθηκε σε 

απαρτία παρισταμένων 6 (έξι) μελών σε σύνολο 7 (επτά)  μελών, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Σας θέτω υπ΄ όψη σας, το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την 

συζήτηση και λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την πάγια 

προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων. 

          Η  εισήγησή μου έχει ως εξής: 

“Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος Β΄) «Σύσταση πάγιας 

προκαταβολής στις Κοινότητες»  το ύψος της πάγιας προκαταβολής για την Κοινότητα ΘΙρακομακεδόνων ανέρχεται 

στο ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) και αποτελεί απευθείας εκ του νόμου υποχρέωση για τους 

Δήμους της χώρας. Για την κατάθεση και διαχείρηση της πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) 

Θρακόμακεδόνων, είναι αναγκαίο το άνοιγμα τραπεζικού λόγαριασμού εκ μέρους του Δήμου Αχαρνών στο όνομα 

του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Θρακομακεδόνων. 

Όπως ρητά αναφέρεται στην απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., απο την Πάγια Προκαταβολή των Κοινοτήτων μπορούν να 

πληρώνονται δαπάνες, μόνο για την θεραπεία επειγουσών και έκτακτων αναγκών, ενώ το τυχόν χρηματικό 

υπόλοιπο επιστρέφεται στο τέλος του χρόνου στον προΰπολογιαμό του Δήμου.  

Σύμφωνα δε με την απαντητική επιστολή του ΥΠ.ΕΣ. με αρ. πρωτ. 92062/13-12-2021, σε σχέση με την χρηστή και 

νόμιμη διαχείρηση της Πάγιας προκαταβολής η οποία ξεκάθαρα αναφέρει και διευκρινίζει σε ποιές περιπτώσεις αυτή 
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σας καλώ όπως αποφασίσουμε για το άνοίγμα τραπεζικού λογαριασμού για την 

κατάθεση και διαχείρηση της πάγιας προκαταβολής της Δ.Ε. Θρακομακεδόνων.» 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Θρακομακεδόνων. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων αφού έλαβε υπ’ όψιν του την Εισήγηση 

του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

Ομόφωνα το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση και διαχείριση της Πάγιας 
Προκαταβολής της Δ.Ε. Θρακομακεδόνων. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  

       

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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