
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

: 17.06.2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 8η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 122η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 17.06.2015 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 5738 

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 (ΑΠΩΝ) 

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5. ΤΣΕΛΕΠΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

6. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

8. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

9. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

10.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

12.ΜΠΡΙΖΗΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

13.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

14.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

15. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ     

                   

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

2.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

3.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

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

4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

5. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

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

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

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

2.ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

  

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.5313/15-06-2015  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 και Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  κ. 

Κουτσελίνης  Προκόπιος απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προσήλθε 

κατά την διάρκεια  της συζήτησης του 1ου θέµατος εκτός  ηµερήσιας διάταξης. 

Κατόπιν τούτου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, 

του Ν. 3852/2010 και του ισχύοντος κανονισµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 

προβλέπουν την αναπλήρωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 

περίπτωση απουσίας του, τον κ. Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

αναπληρώνει, στην παρούσα συνεδρίαση και έως την προσέλευσή του στο 1ο θέµα 

εκτός ηµερήσιας διάταξης,  ο πλειοψηφών σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού, 

κ. Σουλδάτος Απόστολος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος αποχώρησε πριν την 

συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Αλτίνης Ανέστης, αποχώρησε κατά την διάρκεια 

της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Λάσκος Κων/νος, αποχώρησε κατά την διάρκεια 

της συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

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

αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Μετά την λήψη των παρουσιών ο κ. Πρόεδρος αιτιολόγησε το κατεπείγον της 

συνεδρίασης, το οποίο έγκειται αφενός στο από 11 Ιουνίου 2015 ∆ελτίο Τύπου του 

Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, προς τους ∆ηµάρχους και 

Περιφερειάρχες της χώρας, κι αφετέρου στο µε αριθµ. πρωτ. 8039/50398/6-α΄/17-06-

2015 έγγραφο του Αστυνοµικού Σταθµού Ζαγοράς και ζήτησε από το σώµα να 
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αποφανθεί για το κατεπείγον των θεµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 

του άρθρου 95 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06. 

Στην συνέχεια ακολούθησε ονοµαστική ψηφοφορία κατά την οποία το σώµα 

οµόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον των θεµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην παρ. 4 του άρθρου 95 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06. 

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

Μαρία, υπέβαλε  προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες καταχωρήθηκαν στα πρακτικά. 

Στις ερωτήσεις αυτές απάντησε ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. 

Κοντογιώργος Απόστολος. 

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 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

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

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 17.06.2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

20:30.  

 

ΘΕΜΑ : 1ο 

Λήψη απόφασης για άνοιγµα λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος το από 11 Ιουνίου 2015 ∆ελτίο Τύπου του 

Γραφείου τύπου του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα: 

«Επιστολή πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου προς όλους τους ∆ηµάρχους και 

Περιφερειάρχες της χώρας», στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 

 

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

Εστάλη η παρακάτω επιστολή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών 

προς τους ∆ηµάρχους και τους Περιφερειάρχες της χώρας για την εφαρµογή του Ν. 

4323/2015 (Α΄43) . Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει: 

«Αξιότιµοι κ.κ. ∆ήµαρχοι/Περιφερειάρχες, 

Θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι σύµφωνα µε την από 20 Απριλίου 2015 Πράξη 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών 

διαθεσίµων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της 

Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄41/20.4.2015), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4323/2015 

(ΦΕΚ Α΄43/27.4.2015) , η µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των φορέων που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής αυτής , µεταξύ των οποίων και οι Ο.Τ.Α. α΄και 

β΄βαθµού , στην Τράπεζα της Ελλάδος , µε τις εξαιρέσεις και τους όρους που 

ΑΔΑ: 7ΤΗΣΩΡΚ-2ΒΔ



προβλέφθηκαν στο άρθρο 37 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.5.2015), είναι 

υποχρεωτική και διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης 

ή διαδικασίας. 

Σηµειώνεται δε ότι η διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. δεν εξικνείται 

µέχρι της εξαίρεσής τους από την υποχρέωση συµµόρφωσης προς την εκάστοτε 

κείµενη νοµοθεσία , η δε ρύθµιση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης των φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης ανήκει στην αρµοδιότητα των κεντρικών οργάνων του Κράτους. 

Βάσει των ανωτέρω και µε δεδοµένο ότι-σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε µέχρι 

και σήµερα στην διάθεσή µας – ο αριθµός των ∆ήµων , των Περιφερειών και των 

νοµικών προσώπων αυτών που έχουν εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωση και, 

αντίστοιχα, τα ποσά που έχουν µεταφερθεί στην ΤτΕ εξακολουθεί να υπολείπεται 

σηµαντικά του συνολικού αριθµού των Ο.Τ.Α. και του συνολικού ύψους των προς 

µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων, παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για την αµελλητί 

συµµόρφωσή σας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ  

 

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

 

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος,  έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ΄αριθµ. 

πρωτ. 5353/15-06-2015 εισήγηση του Προϊστάµενου ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Καταπίδη Παναγιώτη  µε θέµα: Εισήγηση για άνοιγµα 

λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος , 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: 

• Απόσπασµα του πρακτικού της σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
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• 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 ανέφερε τα παρακάτω: 

Το θέµα είχε ξανασυζητηθεί σε προηγούµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. ∆υστυχώς µε την επιστολή αυτή του Υπουργού προς τους ∆ηµάρχοσυς 

και Περιφερειάρχες της χώρας , πρέπει πάλι να το συζητήσουµε. Πρέπει να ανοίξει ο 

λογαριασµός , ώστε αν ενταθούν οι πιέσεις από την πλευρά της κυβέρνησης , τότε µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να γίνει η µεταφορά των διαθεσίµων του ∆ήµου 

µας.  

Στην συνέχεια ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος κατέθεσε έγγραφο κάλεσµα της Λαϊκής Συσπείρωσης , το 

οποίο έχει ως παρακάτω: 

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

Κάλεσµα στους ∆ηµάρχους και στα ∆ηµοτικά Συµβούλια να µην υποταχθούν στους 

εκβιασµούς της κυβέρνησης απευθύνουν οι εκλεγµένοι δήµαρχοι του ΚΚΕ µε το 

ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» : 

Ικαρίας Στέλιος Σταµούλος, 

Καισαριανής Ηλίας Σταµέλος, 

Πάτρας Κώστας Πελετίδης, 

Πετρούπολης Βαγγέλης Σίµος, 

Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος 

Με επιστολή που κατέθεσαν στην συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων 

Ελλάδας (ΚΕ∆Ε). 

Πρόσφατα ο υπουργός Εσωτερικών Ν. Βούτσης µε επείγον έγγραφό του ζήτησε από 

τους δηµάρχους και τους περιφερειάρχες την «αµελλητί συµµόρφωση» µε την Πράξη 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τη µεταφορά των διαθεσίµων τους στην Τράπεζα της 

Ελλάδας. 

Ολόκληρη η επιστολή των κοµµουνιστών δηµάρχων έχει ως εξής: 

«ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ν.Βούτσης µε το χαρακτηρισµένο ως επείγον έγγραφό 

του, που απεστάλη την 10η /6ου /2015 στους δηµάρχους και περιφερειάρχες της 

χώρας , απαιτεί ‘’ την αµελλητί συµµόρφωσή’’ τους µε την Πράξη Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου της 20ης Απρίλη 2015 ‘’ για τη µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων 

των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας’’ !! 
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Γνωρίζει η κυβέρνηση και ο αρµόδιος υπουργός ότι η άρνηση µιας σειράς δήµων να 

πουν όχι στην ΠΝΠ που τους υποχρεώνει να διαθέσουν στην Τράπεζα της Ελλάδας 

υπέρ της εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους και των δανειστών τα όποια  διαθέσιµα 

έχουν, και µάλιστα για αόριστο χρόνο, δεν είναι απόφαση δηµάρχων , αλλά απόφαση 

των ∆ηµοτικών τους Συµβουλίων. Επιλέγει ο αρµόδιος υπουργός να απευθυνθεί 

στους δηµάρχους ώστε αν εκφοβίσει και να εκβιάσει. 

Ας γνωρίζει ότι µια σειρά ∆ηµοτικά Συµβούλια και µαζί τους και οι δήµαρχοι 

αποφάσισαν να µην συµµορφωθούν µε τις αποφάσεις της κυβέρνησης γιατί η 

συγκεκριµένη Νοµοθετική Πράξη βοηθά τον αντιλαϊκό πόλεµο που πέντε χρόνια 

τώρα τσακίζει το λαό και τις πιο ζωτικές του ανάγκες, για αν εξυπηρετηθεί ένα χρέος 

που δεν είναι δικό του και ούτε ευθύνεται για τη δηµιουργία του. 

• Γιατί υποχρεώνει τους δήµους µας να υπολειτουργούν και να παραµερίζουν 

τις ανάγκες των δηµοτών µας. 

• Γιατί µας επιβάλλει να επιβαρύνουµε µε επιπρόσθετους φόρους και τέλη τους 

δηµότες µας. 

• Γιατί γνωρίζουµε από πρότερες αντίστοιχες ενέργειες των προηγούµενων 

κυβερνήσεων, όπως το PSI για τα ασφαλιστικά ταµεία, τα Πανεπιστήµια, τα 

Νοσοκοµεία, ότι ο δρόµος επανάκτησης των απωλειών για το λαό σε 

διαπραγµάτευση τάχα µε τους δανειστές δεν υπάρχει. 

• Γιατί τα αιµατηρά πλεονάσµατα που προαναγγέλλει και η επικείµενη 

συµφωνία της κυβέρνησης θα τσακίσουν παραπέρα τις λαϊκές ανάγκες και θα 

µετατρέψουν ακόµα πιο γρήγορα τους δήµους σε µηχανισµούς 

φοροεπιδροµής. 

• Γιατί είναι υποχρέωσή µας να συνδράµουµε τις ανάγκες και τις αγωνίες του 

λαού µας και όχι την αντιλαϊκή στρατηγική των ΕΕ-∆ΝΤ, κεφαλαίου . 

Καλούµε τα ∆ηµοτικά Συµβούλια και τους ∆ηµάρχους της χώρας να µην υποταχθούν 

και να απορρίψουν τις κυβερνητικές απαιτήσεις και αιτιάσεις. Να αξιοποιήσουν τα 

όποια χρήµατα του βαριά φορολογούµενου λαού για τις δικές του ανάγκες , που 

σήµερα είναι ζωτικές και ζοφερές. Είναι ο δικός του µόχθος , τα ψίχουλα της 

φτώχειας δεν του αρµόζουν». 

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

Στην συνέχεια ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος ζήτησε να µην ανοιχθεί λογαριασµός στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και να αναλάβει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την ευθύνη. 

 

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

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της πρότασης για άνοιγµα του λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος , σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊστάµενου ∆ιοικητικών & 
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Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου , ψήφισαν 

οκτώ(8)  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, , ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος, ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης 

Κων/νος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κων/νος, ο Αντιδήµαρχος κ. 

Γαρυφάλλου Αναστάσιος και ο ∆ηµοτικός  Σύµβουλος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος.  

 

Επίσης υπέρ του ανοίγµατος του λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος , ψήφισαν πέντε(5)  Πρόεδροι ∆ηµοτικής και Τοπικών 

Κοινοτήτων, ήτοι : 

Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Ψαθάς Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πουρίου κ. 

Χιώτης Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου κ. Χριστοδούλου 

Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ανηλίου κ. Μαργαρίτης Στέφανος και  ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Μουρεσίου κ. Μαµούρης Ευάγγελος. 

 

Κατά του ανοίγµατος του λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα 

της Ελλάδος ψήφισαν έξι (6)  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καουνάς Βασίλειος , η επικεφαλής της µείζονος 

µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία , οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. 

Μπρίζης Θεόδωρος και κ. Λάσκος Κων/νος , ο επικεφαλής της ελάσσονος 

µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος ( ο οποίος πρότεινε να 

µην γίνει το άνοιγµα του λογαριασµού και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αναλάβει την 

ευθύνη ) και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος ,( ο οποίος 

συµφωνεί µε την τοποθέτηση του κ. Τσαπράζη ). 

Επίσης κατά του ανοίγµατος του λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος ψήφισαν δύο (2) Πρόεδροι Τ.Κ. , ήτοι: 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσαγκαράδας κ. Νάνος Παναγιώτης και ο Εκπρόσωπος της 

Τ.Κ. Ξουριχτίου κ. Νάνος Κων/νος. 

 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος απουσίαζε κατά την διάρκεια 

της ονοµαστικής ψηφοφορίας. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλτίνης  Ανέστης, είχε αποχωρήσει κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, δήλωσε παρών. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την εισήγηση του Προϊστάµενου ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου 
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• Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου για άνοιγµα του λογαριασµού ταµειακής 

διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος ώστε αν ενταθούν οι πιέσεις µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να γίνει η µεταφορά των ταµειακών 

διαθεσίµων του ∆ήµου 

• Το από 11 Ιουνίου 2015 ∆ελτίο Τύπου του Γραφείου τύπου του Υπουργού 

Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας 

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

1.Εγκρίνει το άνοιγµα Τραπεζικού Λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, για την µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου προς επένδυση κατ΄ εφαρµογήν των διατάξεων της Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ 41/Α/20-04-2015. 

2.Ορίζει υπόλογο του Τραπεζικού Λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ , για την µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου κατ΄ εφαρµογήν των διατάξεων της Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου ΦΕΚ 41/Α/20-04-2015, τον ∆ήµαρχο Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. 

Παναγιώτη Κουτσάφτη του Αποστόλου µε αναπληρωτή του τον κ. Κοντογιώργο 

Απόστολο του Βασιλείου, ο οποίος αναπληρώνει νόµιµα τον κ. ∆ήµαρχο. 

3.Ορίζει διαχειριστές του Τραπεζικού Λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ , για την µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου προς επένδυση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, κατ΄ 

εφαρµογήν των διατάξεων της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ 41/Α/20-04-

2015,τον Ταµία του ∆ήµου κ. Στεργίου Γεώργιο του Αποστόλου µε αναπληρωτή του 

τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κρινάκη Γεώργιο του Χρήστου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 122/2015.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Ζαγορά,24.06.2015  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
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