
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                              Αριθµ. Α̟όφ. : 36/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  20 -2-2019    ηµέρα  Τετάρτη   και  ώρα  
18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  3474/14-2-2019   ̟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: 
  ………………………………………………………………………… 
 Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισµός ενεργειών µετά την 
έκδοση της υπ’ αριθ. Υπουργικής απόφασης αριθµ. οικ. 2/6748/∆ΛΚ/24-
1-2019 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Γ Χουλιαράκη. 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                   
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
6 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 6 Κάλφας Γεώργιος 
7 Καραφουλίδης Ανέστης 7 Κοκκινίδης Γεώργιος 
8 Βύρλιος Μάρκος 8 Κύρκα Μαρία 
9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 9 Βρυζίδου Παρασκευή      
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 10 Τσολακίδης Ισαάκ 
11 Σπενδαµίδης Γιώργος 11 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
12 Χαιτίδης Γεώργιος   
13 Αριστερίδης Ιωάννης   
14 Παπαοικονόµου Παντελής       

    15 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   
    16  Μπίγγας Στέφανος   

17 Ανδρεάδης Κων/νος 
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18 Καραίσκος Γεώργιος       
19 Μίχος Κωνσταντίνος         
20 Απαζίδου Σοφία 
21 Ανδρονικίδου Ιωάννα            
22 Χόλµπα Αντωνία 

                                     
                                   
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  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 
ανέφερε τα εξής :  
Μετά την έκδοση της υ̟’αρίθµ. υ̟ουργικής α̟οφ., αριθµ. οικ. 
2/6748/∆ΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) του Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού 
Οικονοµικών , Γ. Χουλιαράκη», µε την ο̟οία α̟οφασίζετε ότι: 

-  εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας τριάντα (30) ηµερών α̟ό τη 

δηµοσίευση αυτής (α̟ό 24-01-2019) η υ̟οχρέωση ανοίγµατος 

λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην Τρά̟εζα της Ελλάδος 

- η µεταφορά των ̟λεοναζόντων ταµειακών διαθεσίµων (ό̟ως αυτά 

̟ροσδιορίζονται στο άρθρ. 11 της ΥΑ) στο λογαριασµό ταµειακής 

διαχείρισης της Τρά̟εζας της Ελλάδος. 

- η υ̟οχρέωση των Φορέων ό̟ως ̟ροβαίνουν σε συναλλαγές µέσω του 

ανωτέρω λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην Τρά̟εζα της 

Ελλάδος, και την ̟ολυ̟λοκότητα και ανα̟οτελεσµατικότητα ̟ου 

δηµιουργείται α̟ό τη διαχείριση των ̟όρων των ∆ήµων 
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- Την υ̟οχρεωτική ̟λέον α̟όδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 

̟ου κατανέµονται, βάσει των σχετικών α̟οφάσεων του Υ̟ουργείου 

Εσωτερικών, στους OTA Α΄ και Β΄ Βαθµού, α̟ό την ως άνω 

ηµεροµηνία, µε µεταφορά α̟ό το λογαριασµό του Υ̟ουργείου 

Εσωτερικών, ̟ου τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 

στους λογαριασµούς της ταµειακής διαχείρισης στην Τρά̟εζα της 

Ελλάδος. 

- Η  ορθή χρήση του όρου «διευκόλυνση των συναλλαγών», ελέγχεται 

και αξιολογείται α̟ό το ΓΛΚ και τις ε̟ο̟τεύουσες Γ∆ΟΥ µε βάση 

κριτήρια, ̟ου ουσιαστικά ̟εριορίζουν – αν όχι α̟οκλείουν – τη 

τήρηση λογαριασµών σε άλλα ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟λην της ΤτΕ. 

- Την ̟αρακολούθηση α̟ό την ∆ιεύθυνση Λογαριασµών και Ταµειακού 

Προγραµµατισµού του ΓΛΚ, τουλάχιστον σε µηνιαία βάση, των 

κινήσεων και των υ̟ολοί̟ων των λογαριασµών των δήµων, ̟ου 

τηρούνται σε ̟ιστωτικά ιδρύµατα, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων και στην Τρά̟εζα της Ελλάδος. 

- Την υ̟οχρέωση των δήµων για έγκαιρη ̟ροειδο̟οίηση της Τρά̟εζας 

της Ελλάδος, του ΓΛΚ και του Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου 

Χρέους (Ο∆∆ΗΧ), σε ̟ερί̟τωση α̟όληψης α̟ό την Ταµειακή 

∆ιαχείριση στην Τρά̟εζα της Ελλάδος ̟οσού υψηλότερου των δέκα 

εκατοµµυρίων ευρώ,      

Παρακαλώ για τη λήψη α̟όφασης για την άσκηση του ενδίκου µέσου της 

αιτήσεως ακυρώσεως ενώ̟ιον του ΣτΕ κατά της υ̟’αρίθµ. υ̟ουργικής α̟οφ. , 

αριθµ. οικ. 2/6748/∆ΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) του Ανα̟ληρωτή 

Υ̟ουργού Οικονοµικών, Γ. Χουλιαράκη, και ταυτόχρονα να κατατεθεί και 

αίτηση αναστολής εκτελέσεως της ̟αρα̟άνω υ̟ουργικής α̟οφάσεως 

σύµφωνα µε σχέδιο δικογράφου ̟ου θα α̟οσταλεί α̟ό την ΚΕ∆Ε. 

Στη συνέχεια ο ̟ρόεδρος ̟ρότεινε ̟αράλληλα την α̟’ ευθείας ανάθεση σε 

δικηγορικό γραφείο Αθηνών ̟ροκειµένου να καταθέσει  ενώ̟ιον του ΣΤΕ  

την αίτηση ακύρωσης και την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ̟αρα̟άνω 

υ̟ουργικής α̟όφασης  ̟ου θα του α̟οστείλουµε και όταν θα συζητηθεί θα 
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εκ̟ροσω̟ηθεί ο ∆ήµος µας α̟ό τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου µας κ. 

Ευθύµη Λιάκο. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

Α. Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Ιωάννη Αριστερίδη , σύµφωνα µε την οποία η 

έκδοση και ισχύς της ως άνω Υ.Α. καθιστά αδύνατη την λειτουργία των ∆ήµων  

και των νοµικών τους προσώπων, αποτελεί εµπόδιο στην αποτελεσµατική 

διαχείριση των δηµοτικών τους υποθέσεων, παραβιάζει βάναυσα τις 

συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές της οικονοµικής και διοικητικής 

αυτοτέλειας αυτών.  

Β. Ότι οι επιβληθείσες ρυθµίσεις µε τους ν. 4270/2014, ν. 4323/2015, 4484/2017, και 

εν τέλει µε τον ν. 4549/2018, αποτελούν αντισυνταγµατικές παρεµβάσεις, καθόσον 

αφορά τους ΟΤΑ, η δε εκδοθείσα ΥΑ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρ. 80 ν. 

4549/2018 ως εκτελεστή πράξη προσβάλλει βάναυσα την κατοχυρωµένη εκ του 

Συντάγµατος αυτοτέλεια των ΟΤΑ, καθόσον : 

1. Αναιρείται ο ̟υρήνας της οικονοµικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Συντ. 

102) διότι στερούνται την δυνατότητα ελεύθερης το̟οθέτησης των 

α̟οθεµατικών και των ταµειακών τους διαθεσίµων, µε α̟οφάσεις των 

οργάνων τους.  

2. Οι ΚΑΠ α̟οτελούν ̟όρους της αυτοδιοίκησης και ε̟οµένως ̟ρέ̟ει, 

νοµικώς και οικονοµικώς, να αντιµετω̟ίζονται ακριβώς ό̟ως τα 

ταµειακά διαθέσιµα των ΟΤΑ. Για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, 

λοι̟όν, ̟αραβιάζεται και ειδικώς ως ̟ρος τους ΚΑΠ η οικονοµική 

αυτοτέλεια των ΟΤΑ.  

3. Η ΥΑ δεν κάνει καµία διάκριση, ό̟ως θα όφειλε, µεταξύ φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης ̟ου α̟ολαύουν οικονοµικής αυτοτέλειας και 

φορέων ̟ου δεν α̟ολαύουν του ειδικού ̟ροστατευτικού καθεστώτος 

της αυτοτέλειας.  

4. Η µεταφορά των ̟όρων δεν δικαιολογείται α̟ό λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος καθώς δεν εξυ̟ηρετεί την ειλικρίνεια και ακρίβεια του 

̟ροϋ̟ολογισµού. 
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5. Η ̟ροβλε̟όµενη δυνατότητα εξαιρέσεως ε̟ιµέρους ΟΤΑ α̟ό το νέο 

καθεστώς, µε α̟όφαση της ε̟ο̟τεύουσας Γ∆ΟΥ του ΥΠΕΣ και του 

ΓΛΚ ε̟ιτείνει την ̟ροσβολή της οικονοµικής τους αυτοτέλειας, καθώς 

η α̟όφαση λαµβάνεται α̟ό κρατικά όργανα.  

6. Στην ΥΑ δεν αναφέρεται κανένα α̟ολύτως κριτήριο, ̟ου ̟ρέ̟ει να 

λαµβάνεται υ̟’ όψιν για την εξαίρεση φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης α̟ό το νέο καθεστώς µε α̟οτέλεσµα να ε̟ιτείνεται η 

αδιαφάνεια και να τίθενται οι ̟ροϋ̟οθέσεις άνισης µεταχείρισης των 

ΟΤΑ, ενόψει και της ε̟ικείµενης ̟ροεκλογικής ̟εριόδου. 

7. Τέλος µε τις διατάξεις της ΥΑ ̟αραβιάζεται το Κοινοτικό ∆ίκαιο και ο 

Ευρω̟αϊκός Χάρτης Το̟ικής Αυτονοµίας (ο ο̟οίος κυρώθηκε µε τον ν.  

1850/1989) και ιδιαίτερα το άρθρ. 9 αυτού σύµφωνα µε το ο̟οίο «  Οι 

Οργανισµοί Το̟ικής Αυτοδιοίκησης έχουν δικαίωµα, στα  ̟λαίσια της  εθνικής  

οικονοµικής  ̟ολιτικής,  σε  ε̟αρκείς ίδιους ̟όρους τους ο̟οίους µ̟ορούν να 

διαθέτουν ελεύθερα κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους». 

Γ. Τις θέσεις όλων των ̟αρατάξεων, ύστερα α̟ό διαλογική συζήτηση, έχοντας 

υ̟όψη την υ̟’ αρίθµ.  9/2019 Α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, του 

∆ήµου Εορδαίας , µε την ο̟οία ̟αρα̟έµφθηκε η λήψη α̟οφάσεως ε̟ί του 

σχετικού ζητήµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 72 ̟αρ. 4 του Ν.3852/2010,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου µέσου της αιτήσεως ακυρώσεως ενώ̟ιον 

του ΣτΕ κατά της υ̟’ αρίθµ. υ̟ουργικής α̟οφ , αριθµ. οικ. 2/6748/∆ΛΚ/24-

01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) του Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Οικονοµικών, Γ. 

Χουλιαράκη, και ταυτόχρονα την κατάθεση αίτησης αναστολής εκτελέσεως 

της ̟αρα̟άνω υ̟ουργικής α̟οφάσεως . 

Β Να ανατεθεί α̟’ ευθείας σε δικηγόρο Αθηνών η κατάθεση και η εκδίκαση 

της σχετικής αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ενώ̟ιον  του 
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συµβουλίου ε̟ικρατείας για λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας  σύµφωνα µε 

το υ̟όδειγµα αίτησης ακύρωσης ̟ου έχει α̟οσταλεί α̟ό την ΚΕ∆Ε. 

 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.   36/2019 

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

                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6   Καραφουλίδης Ανέστης 

 7   Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.   Βύρλιος Μάρκος 

 9 .  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

     11. Σπενδαµίδης Γιώργος 

 12. Χαιτίδης Γεώργιος 

 13. Αριστερίδης Ιωάννης 

             Πτολεµαΐδα  14. Παπαοικονόµου Παντελής 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

            Συµβουλίου     16. Μπίγγας Στέφανος 

 17. Ανδρεάδης Κων/νος 

 18. Καραίσκος Γεώργιος       

 19. Μίχος Κωνσταντίνος         

 20. Απαζίδου Σοφία 

 21 Ανδρονικίδου Ιωάννα            

 Παντελής Πα̟αοικονόµου                 22. Χόλµπα Αντωνία 
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