ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 31/2017 ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Θέκα: Μεηαθνξά ηακεηαθώλ δηαζεζίκωλ ζηηο νκάδεο Λνγαξηαζκώλ Νν 250 Κνηλνύ Κεθαιαίνπ ηνπ Ν.2469/97 θαη Νν 260 Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο ζηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζε εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο από 20/04/2015 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ "Καηεπείγνπζα ξύζκηζε γηα ηε κεηαθνξά
ηακεηαθώλ δηαζεζίκωλ ηωλ Φνξέωλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο επέλδπζε ζηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο" (ΦΔΚ Α΄41) όπωο θπξώζεθε κε ηνλ Ν.4323/2015 (ΦΔΚ
Α΄43).
Αξηζ. Απόθαζεο: 331/2017
ην Ακχληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη
ψξα 18:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ,
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 18059/08-11-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε κε
απνδεηθηηθφ, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν, πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε
ζχλνιν 27 κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα 23 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
Θενδψξνπ Απφζηνινο
Νάηζεο Ισάλλεο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Παπαρξήζηνπ Νηθφιανο
Ραθφπνπινο Άγγεινο
Καξανχιε Αθξνδίηε
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Υαξηηίδεο Δπζχκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνχινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πχξνο
Βνιηψηεο Αξγχξηνο
Μπνχηζθνπ Λεκνληά
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Γεψξγνπ Σξχθσλ
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Βεξάλε Φσηεηλή
Παξψλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λφκηκα.
Παξψλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλφπνπιν Γεψξγην.
Παξφληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, Πεηξψλ θ.
Κπξηαθφπνπινο Γξεγφξηνο, Φηιψηα θ. Μαξθφπνπινο Αλέζηεο θαη θιήζξνπ θ.
Σζαθθφπνπινο Ισάλλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ν δεκνηηθφο
ζχκβνπινο θ. Θενδσξίδεο Αβξαάκ.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ηελ εηζήγεζε ηεο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο σο εμήο: 1. χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4323/2015, πνπ
θχξσζε ηελ απφ 20.04.2015 ΠΝΠ- ΦΔΚ 41/2015 ηεχρνο Α’: «Οη Φνξείο ηεο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη απφ ην ηζρχνλ «Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο
Κπβέξλεζεο» πνπ ηεξείηαη κε επζχλε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη νη
Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α' θαη β' βαζκνχ, ππνρξενχληαη λα θαηαζέηνπλ
ηα ηακεηαθά ηνπο δηαζέζηκα θαη λα κεηαθέξνπλ ηα θεθάιαηα πξνζεζκηαθψλ ηνπο
θαηαζέζεσλ ζε ινγαξηαζκνχο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο πνπ ηεξνχλ ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο, θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο ή δηαδηθαζίαο.
Απφ ηελ ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη ηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε
ησλ ηακεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ γηα ην επφκελν δεθαπελζήκεξν, θαζψο θαη ηα θεθάιαηα
πνπ έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηνπο αλσηέξσ θνξείο ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ. Δμαηξνχληαη επίζεο νη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο
παξαγξάθνπ 5, νη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005 (Α' 314) θαζψο θαη νη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη
νπνίνη δχλαληαη λα κεηαθέξνπλ ηα σο άλσ αλαθεξφκελα θεθάιαηα ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Δπί ησλ θεθαιαίσλ πνπ είλαη θαηαηεζεηκέλα ή ζα
θαηαηεζνχλ ζηνπο αλσηέξσ ινγαξηαζκνχο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο εθαξκφδνληαη
νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 2469/1997
(Α' 38), φπσο ηζρχνπλ.»
χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4323/2015, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 37 ηνπ
Ν.4325/2015: «1.α) Σν Δ.Γ (Διιεληθφ Γεκφζην) ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζε ηεο
ζεηηθήο δεµίαο (penalties) πνπ δχλαηαη λα πξνθχςεη θαη’ εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
παξφληνο λφµνπ πνπ θχξσζε ηελ ΠΝΠ (Α΄ 41) ζε βάξνο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο θαη ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζµνχ απφ ηελ πξφσξε ιήμε ησλ
πξνζεζµηαθψλ ηνπο θαηαζέζεσλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο ηπρφλ ζεηηθήο
δεµίαο ησλ σο άλσ θνξέσλ απφ ηε µεηαθνξά ησλ θεθαιαίσλ πξνζεζµηαθψλ
θαηαζέζεσλ ζε ινγαξηαζκνχο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. β)
ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα ηζρχνληα επηηφθηα ησλ πξνζεζµηαθψλ θαηαζέζεσλ
ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππεξβαίλνπλ ηελ πξνζθεξφµελε απφδνζε ησλ ινγαξηαζµψλ
ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
ηξίηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο, απφ 20.4.2015, ΠΝΠ πνπ θπξψζεθε µε ην
άξζξν 1 ηνπ παξφληνο λφµνπ. 2. Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξµνγήο ηεο απφ
20.4.2015, ΠΝΠ πνπ θπξψζεθε µε ην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο
θαη θσηηζµνχ φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1828/1989, ηα ηέιε
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χδξεπζεο, ππεξεζία αξδεχζεσο, δηθαηψκαηα ρξήζεσο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, φπσο
απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ β.δ. 24/1958, ην ηέινο απαιινηξίσζεο φπσο απηφ
νξίδεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3870/2010, ηα έζνδα ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ α.λ. 582/1968, ηα πξνβιεπφµελα ζηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.
1828/1989 αληαπνδνηηθά ηέιε θαη εηζθνξέο, ην θφµηζηξν αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 83 θαη ην πνιηηηζηηθφ ηέινο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ λ.
3463/2006.»
2. χκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν.3463/2006: «1. Δθφζνλ ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ
ελφο Γήκνπ ή κηαο Κνηλφηεηαο έρεη αλαηεζεί ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ, ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν πνπ απνκέλεη ζηα δεκφζηα ηακεία ζην ηέινο θάζε
έηνπο θαηαηίζεηαη εληφθσο ζην ηακείν απηφ. Σν επηηφθην κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν
απφ ην επηηφθην ησλ δαλείσλ πνπ ρνξεγεί ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ
θαηά κία κνλάδα ην πνιχ. Σν πξντφλ ηνπ ηφθνπ εκθαλίδεηαη ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 2. Σν πνζφ πνπ κπνξεί λα δηαηεξεί ζε
κεηξεηά ζην ηακείν ν δεκνηηθφο ή θνηλνηηθφο ηακίαο νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ. Σα ππφινηπα θαηαηίζεληαη εληφθσο, ζε ινγαξηαζκφ φςεσο ή
πξνζεζκηαθφ, ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή
θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σνπνζέηεζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ζε άιινπ είδνπο
ηξαπεδηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα δελ επηηξέπεηαη εθηφο απφ ηίηινπο ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 3. Ύζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ εληφθσο ηα έζνδά
ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ή απφ δσξεέο θαη
θιεξνδνηήκαηα πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε θνηλσθειψλ
έξγσλ, ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ, ζην φλνκά ηνπο, ζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα ή ζε
Σξάπεδα, πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε.»
3. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο:
Α. Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ζήκεξα ζην Γήκν καο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ
3.045.905,03 επξψ
Β. Ο Γήκνο Ακπληαίνπ δελ δηαηεξεί πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε θαλέλα πηζησηηθφ
ίδξπκα.
Γ. Ο Γήκνο Ακπληαίνπ δελ έρεη θαηαζέζεη θαλελφο είδνπο θεθάιαηα ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Γ. Σν χςνο ησλ εζφδσλ απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη ζπγθεθξηκέλα:
- ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζµνχ φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 25
ηνπ λ. 1828/1989,
- ηα ηέιε χδξεπζεο, ππεξεζία αξδεχζεσο, δηθαηψµαηα ρξήζεσο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ,
φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ β.δ. 24/1958,
- ην ηέινο απαιινηξίσζεο φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
3870/2010,
- ηα έζνδα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ α.λ. 582/1968,
- ηα πξνβιεπφµελα ζηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1828/1989 αληαπνδνηηθά ηέιε
θαη εηζθνξέο,
- ην θφµηζηξν αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 83 θαη
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- ην πνιηηηζηηθφ ηέινο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ λ. 3463/2006,
αλέξρεηαη ζήκεξα ζην πνζφ ησλ 558.594,83 επξψ
Δ. Σα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη λα παξακείλνπλ ζηα ηακεία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
θάιπςε ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ην επφκελν δεθαπελζήκεξν, γηα
κηζζνδνζία ησλ δχν επφκελσλ κελψλ (Ν. 1080/1980) θαη ηα αληαπνδνηηθά ηέιε
αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 1.725.036,81 επξψ, ζχκθσλα κε ηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Μηζζνδνζία & ππεξσξίεο επφκελνπ δεθαπελζεκέξνπ
Μηζζνδνζία επφκελνπ δηκήλνπ

176.794,89 επξψ

354.201,78 επξψ

Έζνδα αληαπνδνηηθψλ ηειψλ 558.594,83 επξψ
Σακεηαθέο αλάγθεο δεθαπελζεκέξνπ (πιελ κηζζνδνζίαο)
χλνιν

635.445,31 επξψ

1.725.036,81 επξψ

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη πνζφ χςνπο 200.639,07 επξψ απφ ηα ηακεηαθά
δηαζέζηκα ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ είλαη ήδε θαηαηεζεηκέλν ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο σο ππφινηπν ηεο απφ 26/06/2015 κεηαθνξάο ζπλνιηθνχ πνζνχ
542.664,01 επξψ ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4323/2015 θαη ηέινο πνζφ
χςνπο 92.535,22 επξψ (εθ ησλ νπνίσλ 21.730,24 επξψ ζηελ ΣηΔ & 70.804,98 επξψ
ζηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο ηνπ Γήκνπ) αθνξά ζε εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο κε πεγή
ρξεκαηνδφηεζεο ην Δ..Π.Α. 2014-2020 Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Ακπληαίνπ & ην
Δπξσπατθφ Πξφγξακκα «LIFE».
Σ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, πξνθχπηεη φηη ν Γήκνο Ακπληαίνπ
κπνξεί λα θαηαζέζεη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην πνζφ ησλ
1.027.693,93 επξψ ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4323/2015 θαη ην νπνίν
πξνθχπηεη αλαθεθαιαησηηθά σο εμήο:
ΣΑΜΔΙΑΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΣΙ 02/11/2017: 3.045.905,03 επξψ
ΜΔΙΟΝ ΣΑ ΣΑΜΔΙΑΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΠΟΤ ΔΙΝΑΙ ΗΓΗ ΚΑΣΑΣΔΘΔΙΜΔΝΑ
ΣΗΝ ΣηΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν.4323/2015: 200.639,07 επξψ
ΜΔΙΟΝ ΣΑ ΣΑΜΔΙΑΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΩΝ Δ..Π.Α. ΣΗΝ
ΣηΔ & «LIFE»: 92.535,22 επξψ
ΜΔΙΟΝ ΣΑ ΣΑΜΔΙΑΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ (Δ.):
1.725.036,81 επξψ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΘΔΙΜΩΝ ΠΡΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ν.4323/2015: 1.027.693,93 επξψ

ΚΑΣΑΘΔΗ

ΚΑΣ΄

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζέηνπκε ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ψζηε λα
απνθαζίζεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4323/2015, φπσο ηζρχεη, γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ αθξηβνχο πνζνχ πνπ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκφ
δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ήδε αλνηγκέλνο ινγαξηαζκφο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ
Γήκνπ ζηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη έρεη ήδε εμνπζηνδνηεζεί ε Γεκνηηθή Σακίαο σο
ππεχζπλε γηα ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 198/02-06-2015
Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνχζζεθαλ δηάθνξεο
απφςεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, φπσο απηέο αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
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Ο πξφεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ ζθέθζεθε λφκηκα θαη έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σν ππφινηπν ηακεηαθψλ δηαζέζηκσλ πξνο θαηάζεζε θαη΄ εθαξκνγή ηνπ Ν.4323/2015:
είλαη 1.027.693,93 επξψ ην νπνίν ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκφ
δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ήδε αλνηγκέλνο ινγαξηαζκφο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ
Γήκνπ ζηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη έρεη ήδε εμνπζηνδνηεζεί ε Γεκνηηθή Σακίαο σο
ππεχζπλε γηα ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 198/02-06-2015
Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 331/2017
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ
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