
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                 Αριθµ. Α̟όφ : 323/2017  
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 Α̟ό το ̟ρακτικό της 20ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   13- 11- 2017     ηµέρα ∆ευτέρα    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 39356/6-11-2017  ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου  67    του        

Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:    
……………………………………………………………………………………….. 
Κατάθεση ̟άγιας ̟ροκαταβολής δηµοτικών κοινοτήτων σε   
λογαριασµό του ∆ήµου και ορισµός υ̟εύθυνου κίνησης 
λογαριασµού 
…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
                

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κοκκινίδης Γεώργιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Καραφουλίδης Ανέστης  6 Κάλφας Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
9 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 9 Μίχος Κωνσταντίνος         
10 Αριστερίδης Ιωάννης 10 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      
11 Χαιτίδης Γεώργιος   

    12 Κύρκα Μαρία   
    13 Παπαοικονόµου Παντελής         

14 Βρυζίδου Παρασκευή 
15 Μπίγγας Στέφανος 
16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
17 Τσολακίδης Ισαάκ 
18 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
19 Ανδρεάδης Κων/νος 
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20 Καραίσκος Γεώργιος 
21 Απαζίδου Σοφία 
22 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
23 Χόλµπα Αντωνία 

                           
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών     
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………. 
    Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον αντιδήµαρχο κ. 
Ιωάννη Αριστερίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου την α̟ό 3-10-
2017 εισήγηση της οικονοµικής υ̟ηρεσίας το ̟εριεχόµενο της 
ο̟οίας έχει ως εξής : 
       Με την ̟αρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 4483/17, ορίζεται ότι: 
«Στις το̟ικές και δηµοτικές κοινότητες συνιστάται ̟άγια 
̟ροκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του 
̟ροϋ̟ολογισµού του οικείου δήµου. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
µετά α̟ό γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, 
καθορίζονται ανά δηµοτική και το̟ική κοινότητα, οι δα̟άνες ̟ου 
καλύ̟τονται α̟ό την ̟άγια ̟ροκαταβολή, καθώς και το ύψος 
αυτής µε βάση τον ̟ληθυσµό. Τα ̟οσά της ̟άγιας ̟ροκαταβολής 
κατατίθενται σε ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου ε̟ο̟τεύει η Τρά̟εζα 
της Ελλάδος, σε λογαριασµούς ειδικού σκο̟ού ̟ου ανήκουν 
στον οικείο δήµο για κάθε το̟ική ή δηµοτική ενότητα 
ξεχωριστά, µετά α̟ό ̟ρόταση των υ̟όλογων διαχειριστών και 
α̟όφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Υ̟εύθυνοι κίνησης των 
λογαριασµών είναι ο υ̟όλογος ̟ρόεδρος της δηµοτικής ή 
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το̟ικής κοινότητας ή ο εκ̟ρόσω̟ος της το̟ικής κοινότητας ή 
οι ανα̟ληρωτές αυτών ̟ου είναι υ̟άλληλος ή υ̟άλληλοι του 
οικείου δήµου. Οι ανωτέρω ορίζονται µε α̟όφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου.» 
Α̟ό τις ̟ρόσφατες νοµοθετικές διατάξεις για τις τρα̟εζικές 
συναλλαγές ̟ροέκυψαν ̟ροβλήµατα στη διαχείριση της ̟άγιας 
̟ροκαταβολής α̟ό τους κατά νόµο υ̟ολόγους, ό̟ως: 
α) Η κατάθεση του ̟οσού της ̟άγιας ̟ροκαταβολής γίνεται σε 
̟ροσω̟ικό τρα̟εζικό λογαριασµό του υ̟ολόγου και, για το λόγο 
αυτό, δεν εµ̟ί̟τει στους ακατάσχετους λογαριασµούς, µε 
α̟οτέλεσµα, σε ̟ερί̟τωση ̟ροσω̟ικής οφειλής, να κατάσχεται 
µέρος ή όλο το ̟οσό της ̟άγιας ̟ροκαταβολής ̟ου ̟αρέχεται για 
συγκεκριµένες δα̟άνες, ̟ου σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες των 
υ̟ολόγων ̟ροέδρων - εκ̟ροσώ̟ων για την αντιµετώ̟ιση ειδικά 
̟ροσδιορισµένων αναγκών των το̟ικών και δηµοτικών 
κοινοτήτων. 
β) Σε ̟ερί̟τωση θανάτου του υ̟ολόγου διαχειριστή ο οικείος 
δήµος δεν µ̟ορεί να αναζητήσει τα ̟οσά ̟ου έχει καταβάλλει, µε 
α̟οτέλεσµα τη δικαστική διεκδίκηση τους α̟ό τους κληρονόµους 
του θανούντος ή άλλους δικαιούχους ό̟ως ελληνικό δηµόσιο, 
τρά̟εζες, κ.λ̟.. 
Προτείνουµε ε̟οµένως να ανοιχθούν λογαριασµοί ειδικού σκο̟ού 
στο όνοµα του ∆ήµου, στην Τρά̟εζα Πειραιώς µε την ο̟οία 
συνεργαζόµαστε και είναι ε̟ο̟τευόµενη α̟ό τη Τρά̟εζα της 
Ελλάδος, ̟ροκειµένου να κατατεθούν τα ̟οσά της ̟άγιας 
̟ροκαταβολής για κάθε το̟ική ή δηµοτική ενότητα ξεχωριστά. Οι 
υ̟εύθυνοι κίνησης αυτών των λογαριασµών θα είναι οι υ̟όλογοι 
διαχειριστές της ̟αγίας ̟ροκαταβολής οι ο̟οίοι και θα 
συστήνονται κάθε έτος µε α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
(άρθρο 173 του Ν.3463/06 και  του  άρθρου 266 του Ν. 3852/2010) 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
                                     Αριθµ. α̟όφ. 323/2017 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 
 
                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

1. Εγκρίνει το άνοιγµα λογαριασµών ειδικού σκο̟ού στο 
όνοµα του ∆ήµου , στην Τρά̟εζα Πειραιώς ̟ροκειµένου να 
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κατατεθούν τα ̟οσά της ̟άγιας ̟ροκαταβολής για κάθε 
Το̟ική ή δηµοτική Κοινότητα ξεχωριστά. 

2. Οι Υ̟εύθυνοι κίνησης των λογαριασµών θα είναι οι 
υ̟όλογοι  διαχειριστές της ̟άγιας ̟ροκαταβολής οι ο̟οίοι 
θα συστήνονται κάθε έτος µε α̟όφαση οικονοµικής 
ε̟ιτρο̟ής. 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  323/2017 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                         Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                      Ζαµανίδης Σάββας 
          

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Καραφουλίδης Ανέστης 

 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 10. Χαιτίδης Γεώργιος 

                                        11. Αριστερίδης Ιωάννης 

 12.  Κύρκα Μαρία 

 13.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 14. Βρυζίδου Παρασκευή 

 15. Μπίγγας Στέφανος   

 16.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 17.  Τσολακίδης Ισαάκ 

              Πτολεµαΐδα 18. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

    Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          19. Ανδρεάδης Κων/νος 

              Συµβουλίου 20.   Καραϊσκος Γεώργιος 

           21.  Απαζίδου Σοφία 

 22. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

   Πα̟αοικονόµου Παντελής 23. Χόλµπα Αντωνία 
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