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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     
                                     Αριθμός Απόφασης: 274 /2019  
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό αριθμός:16/2019 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη λειτουργία του ταμείου του Δήμου.  
  
Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα 18-9-2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 19919/13-9-2019 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη 
και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα 
τριών   (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι επτά   (27): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
8. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
10. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
11. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  
12. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
13. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
14. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
16. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
18. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΕΣΚΟΥ 

ΕΥΔΟΞΙΑ  

19. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
22. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
25. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
26. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
27. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
3. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
4. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

 

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,  80 και 81 
του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου: 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ   Πατσαλάς Κωνσταντίνος Παρών 
  ΛΗΤΗΣ   Χατζηαντωνίου Απόστολος Παρών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ   Μοσχόπουλος Αθανάσιος Παρών 
  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Αραμπατζίδου Μαρία Παρών 
  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ   Σπυρόπουλος Πάτροκλος Παρών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ   Παπαδόπουλος Γεώργιος Παρών 
  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος Παρών 
  ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ   Σαραμούρτσης Χρήστος Παρών 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος  Παντελεήμων Τσακίρης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη. 
 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης 
Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Δ.Σ. κ. Λαζαρίδης Γεώργιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 
κα. Ευαγγελία Δρόσου,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού 
ανέγνωσε το  7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών ο οποίος  ανέφερε τα 
εξής: 
 
      Το τμήμα Εσόδων –Περιουσίας με το υπ’ αριθμ. 3271/2-9-2019 έγγραφό 
του μας αναφέρει τα κάτωθι: 
 Έχοντας υπ’ όψιν  την επικύρωση του αποτελέσματος των αρχικών και 
επαναληπτικών δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 
2019 και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, 
του δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων 
κάθε συνδυασμού του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, των τακτικών και των 
αναπληρωματικών συμβούλων κάθε συνδυασμού των κοινοτήτων με μόνιμο 
πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας,  θα πρέπει να ψηφιστεί η ανανέωση νομιμοποίησης και ορισμός 
εκπροσώπων για τις συναλλαγές και τις κινήσεις των  τηρούμενων τραπεζικών 
λογαριασμών του Δήμου Ωραιοκάστρου σε όλα τα τραπεζικά πιστωτικά 
ιδρύματα που τηρούνται οι λογαριασμοί όψεως ή προθεσμιακοί του Δήμου 
μας: Τράπεζα Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Ταμείο Παρ/κών και 
Δανείων, Alpha Bank, Attica Bank, Eurobank και σε οποιαδήποτε άλλο 
πιστωτικό ίδρυμα που θα συνεργαστεί με τον Δήμο και το ΝΠΔΔ . 
      Συγκεκριμένα  

1. Στη διατήρηση υφιστάμενης εκπροσώπησης του Δήμου Ωραιοκάστρου 
από τον Δήμαρχο και όταν απουσιάζει ή κωλύεται στον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο αναπληρωτή του. 

2. Οι επιταγές που θα εκδίδονται από τον Δήμο να φέρουν δύο 
υπογραφές: 
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 α) του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής 
Υπηρεσίας  ή του αναπληρωτή του β) του εκάστοτε Δημοτικού Ταμία ή του 
Αναπληρωτή του. 
3. Εξουσιοδοτείται ο εκάστοτε Δημοτικός Ταμίας ή αναπληρωτής του για: 

 Την πληρωμή προμηθευτών, δανείων και κάθε άλλο 
είδος κρατήσεων (ΙΚΑ, ΔΟΥ, ασφαλιστικά ταμεία κλπ). 

 Την ανάληψη μετρητών και εντολών μεταφορών 
ποσών από ένα λογαριασμό στον άλλο ή από μια 
τράπεζα στην άλλη. 

 Την ηλεκτρονική διαχείριση λογαριασμών (e-banking). 
 Την είσπραξη επιχορηγήσεων, εγγυητικών κλπ. 
 Τις εντολές κλεισίματος, ανοίγματος των τραπεζικών 

λογαριασμών του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 Τη διαχείριση προθεσμιακών καταθέσεων. 
 Την παραλαβή μπλοκ επιταγών, κινήσεων κάθε είδος 

τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ωραιοκάστρου.  
 Τις άλλες τραπεζικές υπηρεσίες (POS, DIAS κ.α. 

βάση των υπογεγραμμένων συμβάσεων). 
 

4. Εξουσιοδοτείται ο εκάστοτε Εισπράκτορας ή ο αναπληρωτής του στην 
κατάθεση των μετρητών ή επιταγών στην τράπεζα να παραλάβει την 
κίνηση του λογαριασμού της ημέρας. 

5. Εξουσιοδοτείται ο εκάστοτε διαχειριστής εξόδων για πληρωμή δαπανών 
γενικά, όπως και των πληρωμών του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων που διατηρούνται σε ειδικούς λογαριασμούς Τράπεζας της 
Ελλάδος με τους προσωπικούς του κωδικούς ηλεκτρονικής διαχείρισης.   

6. Ειδικότερα, ο Δημοτικός Ταμίας και ο αναπληρωτής του, ο καθένας 
χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του 
απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το σύστημα 
winbank ή άλλο να δεσμεύουν τον Δήμο σε όλες τις εγχρήματες και μη 
συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού. 

7. Εξουσιοδοτείται ο εκάστοτε υπεύθυνος αναγκαστικών μέτρων της 
Ταμειακής Υπηρεσίας, όπως και οι υπόλοιποι υπάλληλοι αυτής της 
Υπηρεσίας, όπως Ταμίας, αναπληρωτής ταμία, διαχειριστής & ελεγκτής  
εξόδων, εισπράκτορας και αναπληρωτής εισπράκτορα ο καθένας 
χωριστά να επιδίδει και να παραλαμβάνει έγγραφα που αφορούν την 
συνεργασία του Δήμου με τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως κατασχετήρια 
εις χείρας  τρίτων, άρσης κατασχετηρίων κλπ.  

 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει 
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και  καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την 
απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του: 
 

1. Την παραπάνω εισήγηση  
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων  
3.   
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Αποφασίζει Ομόφωνα  

 
1. Τη διατήρηση της υφιστάμενης εκπροσώπησης του Δήμου 

Ωραιοκαστρου από τον Δήμαρχο και όταν απουσιάζει ή κωλύεται στον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο αναπληρωτή του. 

2. Οι επιταγές που θα εκδίδονται από τον Δήμο να φέρουν δύο 

υπογραφές: 

 α) του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής 

Υπηρεσίας  ή του αναπληρωτή του β) του εκάστοτε Δημοτικού Ταμία ή του 

Αναπληρωτή του. 

3. Εξουσιοδοτείται ο εκάστοτε Δημοτικός Ταμία ή αναπληρωτής του για: 

 Την πληρωμή προμηθευτών, δανείων και κάθε άλλο 

είδος κρατήσεων (ΙΚΑ, ΔΟΥ, ασφαλιστικά ταμεία κλπ). 

 Την ανάληψη μετρητών και εντολών μεταφορών 

ποσών από ένα λογαριασμό στον άλλο ή από μια 

τράπεζα στην άλλη. 

 Την ηλεκτρονική διαχείριση λογαριασμών (e-banking). 

 Την είσπραξη επιχορηγήσεων, εγγυητικών κλπ. 

 Τις εντολές κλεισίματος, ανοίγματος των τραπεζικών 

λογαριασμών του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

 Τη διαχείριση προθεσμιακών καταθέσεων. 

 Την παραλαβή μπλοκ επιταγών, κινήσεων κάθε είδος 

τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ωραιοκάστρου.  

 Τις άλλες τραπεζικές υπηρεσίες (POS, DIAS κ.α. 

βάση των υπογεγραμμένων συμβάσεων). 

 

4. Εξουσιοδοτείται ο εκάστοτε Εισπράκτορας ή ο αναπληρωτής του στην 

κατάθεση των μετρητών ή επιταγών στην τράπεζα να παραλάβει 
την κίνηση του λογαριασμού της ημέρας. 

5. Εξουσιοδοτείται ο εκάστοτε διαχειριστής εξόδων για πληρωμή δαπανών 

γενικά, ειδικά για τις πληρωμές του προγράμματος δημοσίων 

επενδύσεων που διατηρούνται σε ειδικούς λογαριασμούς Τράπεζας της 
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Ελλάδος με τους προσωπικούς του κωδικούς ηλεκτρονικής διαχείρισης  

εξουσιοδοτείται ο εκάστοτε διαχειριστής εξόδων ή ο εκάστοτε 

υπεύθυνος ηλεκτρονικών πληρωμών των προγραμμάτων δημοσίων 

επενδύσεων και ΕΣΠΑ. 

6.  Ειδικότερα, ο Δημοτικός Ταμίας και ο αναπληρωτής του, ο καθένας 
χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του 
απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το 
σύστημα winbank ή άλλο να δεσμεύουν τον Δήμο σε όλες τις 
εγχρήματες και μη συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού. 

7. Εξουσιοδοτείται ο εκάστοτε υπεύθυνος αναγκαστικών μέτρων της 
Ταμειακής Υπηρεσίας, όπως και οι υπόλοιποι υπάλληλοι αυτής 
της Υπηρεσίας, όπως Ταμίας, αναπληρωτής ταμία, διαχειριστής & 
ελεγκτής  εξόδων, εισπράκτορας και αναπληρωτής εισπράκτορα 
ο καθένας χωριστά να επιδίδει και να παραλαμβάνει έγγραφα που 
αφορούν τη συνεργασία του Δήμου με τα πιστωτικά ιδρύματα, 
όπως κατασχετήρια εις χείρας  τρίτων, άρσης κατασχετηρίων κλπ.  

 
  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 274/2019 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος 
κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
  
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    υπογραφή 

 
 

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ  
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