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Λήψη απόφασης για άνοιγµα λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

3.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

4. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

7. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

8. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

10.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

11.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

12.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

13.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

14.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

15. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                       

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΤΣΕΛΕΠΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

3.ΜΠΡΙΖΗΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  
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2. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

4. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

5. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

6.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1. ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

3. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.  

  

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.4356/25-05-2015  έγγραφη πρόσκληση του  

κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος, κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, προσήλθε κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος  της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Αλτίνης Ανέστης, προσήλθε κατά την ενηµέρωση 

του κ. Προέδρου, πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Λάσκος Κων/νος, προσήλθε κατά την ενηµέρωση 

του κ. Προέδρου, πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς, κ. Ψαθάς Γεώργιος, προσήλθε κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος  της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μούρεσι, κ. Μαµούρης Ευάγγελος, προσήλθε κατά την 

συζήτηση του 1ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος απουσίαζε κατά  την 

συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και έως την λήξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Μακρυράχης, κ. Κουφογιάννης ∆ηµήτριος απουσίαζαν κατά  την 

συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και έως την λήξη της συνεδρίασης. 

Το 22ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 1ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

Το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά την 

συζήτηση του 22ου θέµατος. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ο κ. 

Πρόεδρος  ενηµέρωσε σχετικά µε τα παρακάτω : 

Α) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2992/20-04-2015 έγγραφο του συλλόγου 

Επαγγελµατιών Ζαγοράς «Ξένιος Ζεύς»,  

Β) Σχετικά µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2912/16-04-2015 αίτηση των ∆ηµοτικών 

Συµβούλων της ελάσσονος µειοψηφίας, µε την οποία ζητούν ενηµέρωση των 

ΑΔΑ: 7ΟΝΑΩΡΚ-ΝΧΛ



∆ηµοτικών Συµβούλων για την επιτροπή παραλαβής της ΚΕ∆ΗΖΑΜ και για το θέµα 

που έχει προκύψει µε το λογιστή. Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι η παραπάνω αίτηση 

διαβιβάστηκε στην ΚΕ∆ΗΖΑΜ προκειµένου να απαντηθεί. 

Γ) Την παρουσίαση της Β1΄ Φάσης της µελέτης «Σύνταξη Γενικού 

Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆ήµου Ζαγοράς, Νοµού Μαγνησίας», η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 11.00 π.µ., στην αίθουσα 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά. 

Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ο κ. ∆ήµαρχος 

ενηµέρωσε για τις επαφές του σχετικά µε την παράκαµψη του Χιονοδροµικού 

Κέντρου, την νοµιµοποίηση των λιµανιών του ∆ήµου και την ψηφιακή σύγκληση.  

Επίσης ενηµέρωσε για την σύσκεψη η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 26 

Ιουνίου µε τον Περιφερειάρχη και τους Βουλευτές του Νοµού στην οποία θα 

συζητηθούν τα προβλήµατα του ∆ήµου µας.  

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Σαµαρά Μαρία ζήτησε διευκρινήσεις  

σχετικά µε : 

1. Τη διευρυµένη σύσκεψη η οποία πραγµατοποιήθηκε αρχές Μαΐου στον ∆ήµο 

Βόλου, υπό τον Περιφερειάρχη και στην οποία ανακοινώθηκαν διάφορα έργα στον 

Νοµό µας και αν σε αυτή παραβρέθηκε κάποιος εκπρόσωπος του ∆ήµου µας.  

2. Με το πότε θα πραγµατοποιηθεί η διευρυµένη συνεδρίαση για τα προβλήµατα της 

περιοχής µας, µε την συµµετοχή της Περιφέρειας και των Βουλευτών του Νοµού. 

3. Με το αν υπήρξε συνάντηση µε εκπρόσωπο του ∆ήµου µας µε τον Υπουργό την 

περασµένη εβδοµάδα στον Βόλο. 

Στη συνέχεια  υπέβαλλε προφορικώς ερωτήµατα (τα οποία επισήµανε ότι θα 

καταθέσει και εγγράφως), τα οποία έχουν ως εξής : 

1. Σχετικά µε την λειτουργία της ∆ηµοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων , πόσες 

φορές την εβδοµάδα λειτουργούν . 

2. Σχετικά µε την λειτουργία της Οικονοµικής Υπηρεσίας εκτός έδρας του ∆ήµου και 

γιατί δεν έγινε τροποποίηση του ΟΕΥ ώστε αυτό να είναι νοµότυπο. 

3. Σχετικά µε συσκέψεις µε τον Περιφερειάρχη για τα έργα του ∆ήµου µας. 

4. Σχετικά µε το καθαρισµό πλατάνων που πραγµατοποιήθηκε στον ∆ήµο µας και αν 

έγινε σύµφωνα µε τους απαραίτητους φυτοϋγειονοµικούς όρους και αν υπήρχαν 

εγκρίσεις από την ∆ασική Υπηρεσία. 

5. Σχετικά µε τον ορισµό της Αντιδηµάρχου κας Χριστοδούλου Γεωργίας, ως 

υπεύθυνης Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών, αν ισχύει ή έχει τροποποιηθεί η 

απόφαση. 

6. Σχετικά µε το ποιοι οδηγούν τα οχήµατα του ∆ήµου και µε τι άδειες. 

7. Αν έχει κατατεθεί υπόµνηµα κατοίκων της ∆.Ε. Μουρεσίου, σχετικά µε την 

αστυνόµευση της περιοχής µας και τα φαινόµενα κλοπών, κι αν έχει γίνει κάτι ως 

προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Ο κ. ∆ήµαρχος ενηµέρωσε ότι οι παραπάνω ερωτήσεις θα απαντηθούν 

εγγράφως, όπως προβλέπεται από τον κανονισµό. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, 

έθεσε υπόψη του σώµατος το από 27 Απριλίου 2015 υπόµνηµα κατοίκων της 

συνοικίας Μεταµόρφωσης Ζαγοράς, σχετικά µε προβλήµατα  ύδρευσης στην περιοχή 

τους. 

Απαντώντας ο κ. ∆ήµαρχος, ενηµέρωσε ότι ήδη έχει εντοπιστεί το πρόβληµα 

και αποκαθίσταται µε τη συνδροµή των συνεργείων του ∆ήµου, του ∆ηµοτικού 

Συµβούλου κ. Ρεπανίδη και του Προέδρου της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Ψαθά Γεωργίου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος, κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για την τήρηση των πρακτικών.  

  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

Από το πρακτικό της 7ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 29.05.2015, ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 19:30 και έληξε στις 12:40.  

 

ΘΕΜΑ : 1ο 

Λήψη απόφασης για άνοιγµα λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4219/20-05-

2015 εισήγηση του Προϊστάµενου ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

κ. Καταπίδη Παναγιώτη, στην οποία αναφέρονται τα  παρακάτω: 

******************* 

Σας γνωρίζουµε ότι σε εφαρµογή της Σχετικής Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου µε θέµα «Κατεπείγουσα ρύθµιση για την µεταφορά ταµειακών 

διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της 

Ελλάδος» ΦΕΚ 41/Α/20-04-2015 και εξουσιοδότηση οργάνων για την κίνησή του, θα 

πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί σε λήψη απόφασης µε την οποία να 

αποφασίζονται: 

1.- Το άνοιγµα λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

2.- Ο ορισµός των εξουσιοδοτηµένων οργάνων για την κίνησή του. 

Μετά την λήψη της ανωτέρω απόφασης θα πρέπει µε διαβιβαστικό έγγραφο του 

∆ήµου να υποβληθούν στο υποκατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδος της περιοχής 

µας, υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 
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• Απόσπασµα του πρακτικού της σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

• Έγγραφα νοµιµοποίησης των εξουσιοδοτηµένων οργάνων. 

• Φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των εξουσιοδοτηµένων οργάνων & 

• ∆είγµατα υπογραφών των ανωτέρω. 

Παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Ο Προϊστάµενος ∆ιοικητικών & 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Καταπίδης Παναγιώτης  

                                           ******************* 

Ο κ. ∆ήµαρχος, ενηµέρωσε το σώµα επί του θέµατος και ανέφερε τα 

παρακάτω: 

Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι ότι πρέπει να είµαστε έτοιµοι, µε τον όρο 

όµως ότι η µεταφορά των χρηµάτων θα γίνει µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. Προτείνω να ανοίξει ο λογαριασµός µε τον παραπάνω όµως όρο. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος, ανέφερε τα παρακάτω: 

∆εν είναι διαδικαστικό το θέµα. Θεωρώ ότι για να απαλλάξουµε τον κ. 

∆ήµαρχο, πρέπει να πάρουµε απόφαση να µην µεταφέρουµε τα ταµειακά µας 

διαθέσιµα, να µην ανοίξει κανένας λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος και να 

γίνουν κινητοποιήσεις για τα νέα µέτρα. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αναλάβει την 

ευθύνη της µη µεταφοράς των διαθεσίµων του ∆ήµου µας. 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά 

Μαρία, ανέφερε τα παρακάτω: 

Η Π.Ν.Π. είναι πράξη απαράδεκτη. Το άνοιγµα του λογαριασµού είναι η αρχή 

της διαδικασίας για την µεταφορά των χρηµάτων των ∆ήµων. Έχουµε στοιχεία του 

ποσού που θα πρέπει να µεταφέρουµε στην Τράπεζα της Ελλάδας, αφού 

προηγουµένως εξαιρεθούν τα ανταποδοτικά; Επειδή θεωρούµε ότι το άνοιγµα του 

λογαριασµού είναι η αρχή της όλης διαδικασίας, καταψηφίζουµε την παρούσα 

εισήγηση και την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου. 

Oκ. Πρόεδρος, ανέφερε τα παρακάτω : 

Η εισήγηση του Προϊσταµένου αναφέρεται σ’ ένα τυπικό καθαρά θέµα και 

συγκεκριµένα το διαδικαστικό τµήµα, το οποίο προβλέπεται από την ΠΝΠ. Ως 

∆ηµοτικό Συµβούλιο έχουµε λάβει και προηγούµενη απόφαση για το θέµα αυτό, µε 

την οποία καταδικάζαµε την όλη διαδικασία της ΠΝΠ. Μέχρι στιγµής ελάχιστοι ∆ήµοι 

έχουν µεταφέρει τα ταµειακά τους διαθέσιµα, ενώ οι υπόλοιποι τηρούν στάση 

αναµονής. Ως εκ τούτου, προσωπικά δεν µπορώ επί του παρόντος να ψηφίσω την 

πρόταση του κ. ∆ηµάρχου, αλλά προτείνω να αναµένουµε τις εξελίξεις και να 

εµµείνουµε στην προηγούµενη απόφασή µας. Η δε ευθύνη του καθενός είναι εκ του 

νόµου και δεν απαιτείται ρητή αναφορά στην απόφασή µας. Σε επόµενη συνεδρίαση 
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του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα επανέλθει το θέµα και ανάλογα µε τη στάση των 

υπολοίπων ∆ήµων θα αποφασίσουµε κι εµείς. 

Ο κ. Πρόεδρος, ανέφερε τα παρακάτω: 

Έχουµε δύο προτάσεις προς ψήφιση. Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου να 

ανοίξει ο λογαριασµός ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τον όρο 

όµως ότι η µεταφορά των χρηµάτων θα γίνει µόνο µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και την πρόταση του επικεφαλή της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζη 

Βασίλειου να µην γίνει το άνοιγµα του λογαριασµού. 

 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία, 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου, ψήφισαν επτά (7) ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, ήτοι: 

Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος 

Απόστολος, οι  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, ο Αντιδήµαρχος 

κ. Μαργαρίτης Κων/νος, ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, κ. ΚαουνάςΒασίλειος, και κ. Κουτσελίνης Προκόπιος. 

Επίσης υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε 

στο εισηγητικό µέρος της παρούσης ψήφισε ένας (1) Πρόεδρος Τ.Κ., ήτοι: 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μούρεσι κ. Μαµούρης Ευάγγελος . 

Υπέρ της πρότασης του επικεφαλή της ελάσσονος µειοψηφίας, κ. Τσαπράζη 

Βασίλειου, ψήφισαν οκτώ (8) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι: 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, οι  ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι κ. Αλτίνης  Ανέστης ,κ. Σαµαρά Μαρία, κ. Κατσιφός Απόστολος, κ. 

Λάσκος Κων/νος, κ. Ευαγγέλου Νικόλαος ,κ. Τσαπράζης Βασίλειος και ο κ. Κουρελάς 

Τριαντάφυλλος. 

Επίσης υπέρ της πρότασης του κ. επικεφαλή της ελάσσονος µειοψηφίας κ. 

Τσαπράζη Βασίλειου, ψήφισε ένας (1) Πρόεδρος Τ.Κ., ήτοι: 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσαγκαράδας κ. Νάνος Παναγιώτης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κων/νος και ο Αντιπρόεδρος κ. 

Καµπούρης Νικόλαος δήλωσαν παρόντες. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μακρυράχης κ. Κουφογιάννης ∆ηµήτριος δήλωσε 

παρών. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πουρίου κ. Χιώτης Νικόλαος και  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Αγίου ∆ηµητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος, απουσίαζαν κατά την διάρκεια της 

συζήτησης του θέµατος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, προσήλθε κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος  της ηµερήσιας διάταξης και εποµένως δεν 

συµµετείχε στην συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4219/20-05-2015 εισήγηση του Προϊστάµενου 

∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Καταπίδη Παναγιώτη 

• Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου 

• Την πρόταση του επικεφαλή της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζη 

Βασίλειου  

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Να µην προχωρήσει ο ∆ήµος µας, στο άνοιγµα του λογαριασµού ταµειακής 

διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε εφαρµογή της Σχετικής Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε θέµα «Κατεπείγουσα ρύθµιση για την µεταφορά 

ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην 

Τράπεζα της Ελλάδος» ΦΕΚ 41/Α/20-04-2015. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 97/2015.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Ζαγορά,12.06.2015  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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