
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 19/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 19/23.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 

Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται  ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Τσινάς Αργύριος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζιούπου Άννα 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Χριστιανού Αγγελική 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Πάνος Ιωακείμ 

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Δέας Παύλος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης,  ο Πρόεδρος της 

Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Γκαρανάτσιος Χρήστος. 

 

Αριθμός θέματος:19ο  Άνοιγμα λογαριασμού ΟΨΕΩΣ στην EUROBANK για την 

αποπληρωμή λογαριασμών οφειλετών 

Αριθμός Απόφασης :319  

 

ΑΔΑ: 6ΤΠΧΩΞΜ-Ζ54
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 19ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε: «Κατά 

καιρούς δεχόμαστε αιτήματα από διαφόρους Θεσσαλονικείς αλλά και Χαλκιδικιώτες που 

διαμένουν εκτός περιοχής Πολυγύρου, Ορμύλιας, Γαλάτιστας κτλ. και οι οποίοι θέλουν να 

πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους  στο Δήμο όχι μόνο μέσω ΕΛΤΑ αλλά και μέσω τράπεζας”. 

 Μπήκαμε σε μία διαδικασία λοιπόν και χρησιμοποιήσαμε την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατ' 

αρχήν με την οποία συνεργαζόμαστε η οποία είναι καθολικός διάδοχος της Αγροτικής όπου 

έχουμε όλους τους λογαριασμούς κτλ. και τώρα έχουμε μία πρόταση από την EUROBANK η 

οποία με εφάπαξ καταβολή 1.500,00 € για ολόκληρο το χρόνο αναλαμβάνει να κάνει όλη αυτή 

τη διαδικασία, και θα εγκαταστήσουν και ένα ειδικό μηχάνημα όπου αναλαμβάνουν ακόμα και 

την ειδοποίηση των οφειλετών, αυτών που είναι πελάτες της EUROBANK. Η Τράπεζα δεν 

κάνει τίποτε αν δεν πάρει εντολή από το Δήμο 

 Έχουμε λοιπόν τη γνώμη ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους δημότες μας 

που θέλουν να πληρώσουν τραπεζικά (άλλος μπορεί να έχει λογαριασμό της EUROBANK και 

μέσα από το κομπιούτερ να θέλει να πληρώσει το νερό του) ανοίγοντας λογαριασμό ΟΨΕΩΣ 

στην EUROBANK για την αποπληρωμή λογαριασμών οφειλετών.  

Τον λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού: 

«Αυτό είναι το ζήτημα, να μην έχουμε μια βεβαίωση των οφειλών των δημοτών προς την 

Τράπεζα χωρίς να είναι επιλογή τους και αρχίσει η Τράπεζα εν ήδη εισπρακτικής εταιρίας να 

βαράει τηλέφωνα και να ζητάει χρήματα». 

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς: «Να 

τελειώσουμε και να καταγραφεί. Οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό που αποφασίζουμε σήμερα, 

έχει να κάνει με τους πολίτες δημότες που δέχονται να μπουν στο σύστημα. Τελεία και παύλα». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 161 του ΔΚΚ και 

του 8 του ΒΔ 17/5-15/1959 και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Το άνοιγμα λογαριασμού ΟΨΕΩΣ στην EUROBANK για την είσπραξη οφειλών δημοτών 

μέσω των Δικτύων Εξυπηρέτησης EUROBANK.  

 

                       Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 319/2014 

 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

           Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή  

              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 2-12-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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