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Αριθ.Αποφ.  23/2015 

Αριθ. πρωτ.  771 

                                                                                                                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1
ης

/2015  συνεδρίασης της Οικονομικής & 

Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτημάτων του Δήμου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ:  Ορισµός υπάλληλου για την διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών.   

του κληροδοτήματος [Κ.Α.Δ.]  Φιλίτσας χας Ευθ. Χριστοπούλου ». 

Στη Ζαγορά, σήμερα, 16η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 93/12-

01-2015  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα 

μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα  έξη (6)  μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                1. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ              

2.   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                                                                                                                            

3.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4.   ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

5.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

6.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο. 

     Για την διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγών του κληροδοτήματος, για το έτος 

2015, απαιτείτε   εξουσιοδότηση, για την  είσπραξη των ποσών από την τράπεζα. 

          Επειδή ο πρόεδρος λόγω υποχρεώσεων αδυνατεί να διεκπεραιώνει  αυτές τις 

υποθέσεις προτείνει οι συναλλαγές αυτές να διεκπεραιώνονται από τον γραμματέα του 

κληροδοτήματος.  

ΑΔΑ: ΩΩΕΕΩΡΚ-Ξ1Β



           Το συμβούλιο μετά την εισήγηση του προέδρου και την διαλογική συζήτηση που 

ακολούθησε με βάση τις κείμενες διατάξεις:       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εξουσιοδοτεί τον Κρινάκη Γεώργιο του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΒ107755, όπως διεκπεραιώνει 

τις συναλλαγές του κληροδοτήματος, για το έτος 2015. με την Τράπεζα Πειραιώς, από τον 

υπ’ αρίθμ. 6258-030020-749 λογαριασμό, και υπογράφει τα αντίστοιχα παραστατικά για 

την ανάληψη χρημάτων, βάσει των αντίστοιχων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής 

ήτοι και Διαχειριστικής Επιτροπής του  κληροδοτήματος.    

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

& 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
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