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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 209/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  24ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-7-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 14496/8-7-2021πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε 
το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ. 41332/2-7-
2021, β) της υπ’αριθµ. 168/13727/5-7-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ανοίγµατος ειδικού τραπεζικού λογαριασµού στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για την αποδοχή ποσού 
δωρεάς από τον TAP AG. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµήτρης 
5. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
3. Αθηνά Τερζοπουλου 
4. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα στο οποίο αναφέρονται τα 
εξής:  

«ΘΕΜΑ:  Άνοιγµα Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασµού στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.  

Με την υπ αρίθµ. 169/2021 (Α∆Α:Ω1Λ3ΩΡ6-79Ω) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και την υπ αρίθµ. 
61/2021 (Α∆Α:ΨΧ2ΠΩΡ6-ΦΞΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προχωρήσαµε στην αποδοχή δωρεάς 
από την εταιρεία TAP AG, ύψους 455.000,00 € καθώς και στην τροποποίηση του Προϋπολογισµού & του 
Τεχνικού Προγράµµατος οικ. Έτους 2021, για την χρηµατοδότηση του έργου «Βελτίωση – Ανακατασκευή 
Παιδικών Χαρών (Γ Φάση) ∆ήµου Εορδαίας. 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις 
αρµοδιότητας των υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες 
διατάξεις», «πάσης φύσεως λογαριασµοί των Ο.Τ.Α. σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ανοίγονται µε απόφαση 
της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής».  Περαιτέρω, σύµφωνα και µε την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο διοίκησης σύµφωνα µε την παρ. 1 του 
άρθρου 7 του ίδιου νόµου, αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας του 
δήµου. 
Με την παρούσα εισηγούµαστε στη λήψη σχετικής απόφασης Οικονοµικης Επιτροπης για: 

 
1. Το άνοιγµα νέου ειδικού λογαριασµού στην Τράπεζα Πειραιώς  (ειδικού σκοπού) για την κατάθεση του 
παραπάνω ποσού, το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση του ως άνω περιγραφέντος 
Έργου και την επίτευξη του συγκεκριµένου ως άνω περιγραφέντα σκοπού. Η κατάθεση του ποσού από την 
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εταιρεία TAP AG, θα πραγµατοποιηθεί σε τρεις (3) δόσεις, ήτοι 50% και 40% και 10%, σύµφωνα µε το 
συµφωνητικό. 
2.Την υπογραφή σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας  και της τράπεζας Πειραιώς ΑΕ για χρήση των 
συστηµάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής: internet banking που διαθέτει, προκειµένου να πραγµατοποιείται από 
τα γραφεία της υπηρεσίας µας και από πιστοποιηµένους και εξουσιοδοτηµένους για το σκοπό αυτό χρήστες, 
τραπεζικές συναλλαγές από απόσταση µε χρήση ποικίλων τεχνολογικών µεθόδων και υποδοµών, όπως 
ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 
εξουσιοδοτώντας παράλληλα το ∆ήµαρχο Εορδαίας κ. Παναγιώτη Ν. Πλακεντά  για την υπογραφή της εν 
λόγω σύµβασης. 
3.Τον ορισµό και την εξουσιοδότηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Ταµείου και ∆ηµοτική Ταµία, ∆έσποινα 
Βλαχοδήµου  κλάδου ΠΕ  ∆ιοικητικού, ως νόµιµο εκπρόσωπο στον ειδικό λογαριασµό, διενεργώντας και όλες 
τις συναλλαγές που θα απαιτηθούν για την εκπλήρωση του σκοπού.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.                               
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                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις 
αρµοδιότητας των υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες 
διατάξεις», «πάσης φύσεως λογαριασµοί των Ο.Τ.Α. σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ανοίγονται µε 
απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής».  
3. την υπ’ αριθµ. 169/2021 ΑΟΕ 
4. την εισήγηση του γραφείου ∆ηµάρχου 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   1. Το άνοιγµα νέου ειδικού λογαριασµού στην Τράπεζα Πειραιώς  (ειδικού σκοπού) για την κατάθεση του 
παραπάνω ποσού, το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση του ως άνω περιγραφέντος 
Έργου και την επίτευξη του συγκεκριµένου ως άνω περιγραφέντα σκοπού. Η κατάθεση του ποσού από την 
εταιρεία TAP AG, θα πραγµατοποιηθεί σε τρεις (3) δόσεις, ήτοι 50% και 40% και 10%, σύµφωνα µε το 
συµφωνητικό. 
2.Την υπογραφή σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας  και της τράπεζας Πειραιώς ΑΕ για χρήση των 
συστηµάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής: internet banking που διαθέτει, προκειµένου να πραγµατοποιείται από 
τα γραφεία της υπηρεσίας µας και από πιστοποιηµένους και εξουσιοδοτηµένους για το σκοπό αυτό χρήστες, 
τραπεζικές συναλλαγές από απόσταση µε χρήση ποικίλων τεχνολογικών µεθόδων και υποδοµών, όπως 
ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 
εξουσιοδοτώντας παράλληλα το ∆ήµαρχο Εορδαίας κ. Παναγιώτη Ν. Πλακεντά  για την υπογραφή της εν 
λόγω σύµβασης. 
3.Ορίζει και εξουσιοδοτεί την Προϊσταµένη του Τµήµατος Ταµείου και ∆ηµοτική Ταµία, ∆έσποινα 
Βλαχοδήµου  κλάδου ΠΕ  ∆ιοικητικού, ως νόµιµο εκπρόσωπο στον ειδικό λογαριασµό, διενεργώντας και όλες 
τις συναλλαγές που θα απαιτηθούν για την εκπλήρωση του σκοπού.  
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  209/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης  
4. Στέφανος Μπιγγας 
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