ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 157/2001
Περίληψη

Έγκριση συνεργασίας του Δήμου με τη Λαϊκή
Τράπεζα, υποκατάστημα Βέροιας, για την
πληρωμή του προσωπικού του Δήμου μέσω
τραπεζικών λογ/σμών.
Σήμερα 26 Μαρτίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 22-3-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Πέτκος
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Π. Πιτούλιας
3. Δ. Ταχματζίδης
M. Σουμελίδης
4. Μ. Γαβρίδης
Α. Ταραλάς
5. Κ. Πουλασουχίδης
Β. Γιαννουλάκης
6. K. Aσλάνογλου
Σ. Παναγιωτίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
7. Α. Δελαβερίδης
Ε. Σοφιανίδης
Πάρεδροι
8. Κ. Κόλβατζης
Ε. Λευκοπούλου
-------9. Ε. Λελεκάκης
Γ. Μανακούλης
10. Κ. Γκαβαϊσές
Π. Αγαθαγγελίδης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Ν. Χαμαλής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 159/2001
13. Λ. Τάκης
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Κεσίδης.
14. Σ. Γεωργιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2001 απόφασης
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Ν. Χαμαλής, Λ.
16. Α. Κεσίδης
Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
17. Χ. Σκουμπόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 179/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
18. Χ. Γεωργιάδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 182/2001 απόφασης
19. Λ. Τσαβδαρίδης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
23. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων του Δήμου
μας, (τακτικών-εκτάκτων- Ηφαίστου κλπ.), σε συνδυασμό με τον όγκο των
συναλλαγών του ταμείου, με τους λοιπούς συναλλασσόμενους ιδιώτες προμηθευτές
και εργολάβους, δημιουργείται συνωστισμός-οχλαγωγία και γενικά μη ικανοποιητική
εμφάνιση της υπηρεσίας κατά τις μέρες της μισθοδοσίας (τουλάχιστον 6 μέρες το
μήνα).
Ύστερα από τα παραπάνω, έχοντας υπόψη ότι όλοι οι μεγάλοι Δήμοι αλλά
και μικρότεροι (π.χ. Δήμος Νάουσας) πληρώνουν τους εργαζόμενούς τους, μέσω
τραπεζών, εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας (ΑΤΜ' S) αλλά
και τις ειδικές προσφορές τους, παρακαλούμε να εγκρίνετε τη συνεργασία (επί της
μισθοδοσίας) του Δήμου μας με μία από αυτές εξετάζοντας τις συνημμένες
προσφορές τους.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 20-3-2001
εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία αυτή αφού
έλαβε υπόψη της ότι η Δημοτική Αρχή και ο προϊστάμενος του ταμείου του Δήμου
Βέροιας, στην προσπάθειά τους:
1. Να λειτουργήσει καλύτερα η Υπηρεσία(αποφυγή συνωστισμού τις ημέρες
μισθοδοσίας, αποφυγή λαθών λόγου φόρτου εργασίας τις συγκεκριμένες
ημέρες και χάσιμο εργατοωρών από την απομάκρυνση των υπαλλήλων από
τις δουλειές τους για να πληρωθούν.
2. Να επωφεληθούν(μεγαλύτερο επιτόκιο)από τις καταθέσεις των Αποθεματικών
κεφαλαίων.
3. Να εξυπηρετήσει καλύτερα(επωφελεία Δανείων-Καρτών-Υπεραναλήψεων)
στους υπαλλήλους του Δήμου μας προχώρησαν στην αναζήτηση κάποιας
τράπεζας που θα ανταποκριθεί πιο θετικά στην ανωτέρω προσπάθεια του
Δήμου μας.
Έτσι ο αρμόδιος προϊστάμενος ζήτησε προσφορές απ’ όλες τις τράπεζες, οι
οποίες και ανταποκρίθηκαν.
Η επιλογή έγινε και πάλι από τον αρμόδιο προϊστάμενο(λόγω πολυετής
πείρας)με το σκεπτικό ότι έπρεπε να προτιμηθούν οι «μικρές τράπεζες» επειδή
έχουν μικρότερο φόρτο εργασίας και έτσι θα μπορούν να εξυπηρετούν
καλύτερα τους υπαλλήλους μας κατά τις ημέρες της μισθοδοσίας.
Έτσι, επιλέχθηκαν(μια και οι λεγόμενες «Μεγάλες Τράπεζες» δεν έδειξαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον)τέσσερις (4)Τράπεζες σαν μικρότερες.
Ζητήθηκαν νέες βελτιωμένες προσφορές από τις επελεχθείσες τράπεζες και να
απαντήσουν σε ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ως εξής:
Βάσει λοιπόν των νέων προσφορών στα (6) βασικά Ερωτήματα έγιναν
αξιολογήσεις:
α) από τον αρμόδιο προϊστάμενο του ταμείου και
β) από την επιτροπή οικονομικών
1η αξιολόγηση στον συναπτόμενο πίνακα(αριθ. 1)
2η αξιολόγηση
«
(αριθ. 2)
Αποτελέσματα 1ης αξιολόγησης
1. Λαϊκή Τράπεζα
: Βαθμοί 18
2. Πειραιώς
: Βαθμοί 17,5
3. Αττικής
: Βαθμοί16

4. Εurobank-Εργασίας : Βαθμοί 10
Αποτελέσματα 2ης αξιολόγησης(επιτροπής οικονομικών)
1. Λαϊκή Τράπεζα
: Βαθμοί 22,5
2. Πειραιώς
: Βαθμοί 20
3. Αττικής
: Βαθμοί 19,5
4. Εurobank-Εργασίας : Βαθμοί 12
Προκύπτει λοιπόν από τις ανωτέρω αξιολογήσεις ότι η Λαϊκή Τράπεζα
συγκεντρώνει τα περισσότερα θετικά στοιχεία για να εξυπηρετήσει
επωφελέστερα τις ανάγκες του Δήμου μας.
Στα θετικά της Λαϊκής Τράπεζας θα πρέπει να προσθέσουμε ακόμη ότι:
1. Δεν ασχολείται ακόμη, με μισθοδοσίες άλλων οργανισμών,
Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων όπως ασχολούνται οι άλλες
Τράπεζες και
2. Εφόσον θα επιλεχθεί θα εγκαταστήσει αργότερα, στον χώρο του Νέου
Δημαρχείου(δικό της μηχάνημα(ΑΤΜ’S) για την ανάληψη χρημάτων
από τους υπαλλήλους μας.
Η επιτροπή οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη της:
1. Την αναγκαιότητα καλυτέρευσης της λειτουργίας της Υπηρεσίας,
εκταμίευσης των Αποθεματικών της κεφαλαίων και της εξυπηρέτησης των
υπαλλήλων του Δήμου μας και των προμηθευτών τους.
2. Την εισήγηση και αξιόλογη του αρμόδιου προϊστάμενου του Δήμου.
3. Τη δυνατότητα λύσεως της σύμβασης με την επιλεχθείσα Τράπεζα, εφόσον
δεν ανταποκριθεί πλήρως στις συμφωνηθείσες απαιτήσεις του Δήμου μας.
Εισηγείται ομόφωνα
Να συνεργασθεί με την Λαϊκή Τράπεζα, η οποία συγκεντρώνει τα θετικότερα
στοιχεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου μας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Χαμαλής :Ο Δήμαρχος έδωσε εντολή στην οικονομική υπηρεσία, να ζητήσει
προσφορές απ΄όλες τις τράπεζες της πόλης μας. Η οικονομική υπηρεσία ζήτησε
προσφορές απ΄όλες τις τράπεζες και με το σκεπτικό ότι επειδή οι μεγάλες τράπεζες
έχουν φόρτο εργασίας και πραγματοποιούν τη μισθοδοσία πολλών κλάδων
υπαλλήλων, οι προσφορές τους δεν θα είναι ευνοϊκές για το Δήμο ενώ οι μικρότερες
τράπεζες θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες του Δήμου μας, απέκλεισε τις
μεγάλες και επέλεξε 4 μικρότερες τράπεζες, οι οποίες είναι οι : Αττικής, Πειραιώς,
Λαϊκή και Εργασίας. Από αυτές τις τράπεζες η υπηρεσία ζήτησε νεώτερες και
βελτιωμένες προσφορές και απαντήσεις σε 6 βασικά κριτήρια, τα οποία θεώρησε ο
Δήμος ότι είναι απαραίτητα.
Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:
1)Ποιο θα είναι το μεγαλύτερο επιτόκιο στις καταθέσεις του Δήμου.
2)Ποιο θα είναι το μεγαλύτερο επιτόκιο στις αποταμιεύσεις των υπαλλήλων.
3)Εάν θα διαθέσει η τράπεζα που θα επιλεγεί, υπάλληλο ο οποίος θα
ασχολείται αποκλειστικά με την μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου μας.
4)Ποιους όρους θα προσφέρει η τράπεζα σε συναλλαγές με τους υπαλλήλου ,
(δάνεια κλπ.).
5)Εάν υπάρχει πρόθεση χορηγίας προς το Δήμο σε εκδηλώσεις.
6)Εάν μπορούν να εξυπηρετήσουν ανέξοδα τους προμηθευτές και τους
εργάτες του Δήμου.
Με τις προσφορές των 4 τραπεζών στα παραπάνω κριτήρια, έγινε η
αξιολόγηση και από την οικονομική υπηρεσία και από την επιτροπή οικονομικών. Η
οικονομική υπηρεσία επέλεξε και βαθμολόγησε ως εξής: α)Την Λαϊκή τράπεζα με 18

βαθμούς, β)την Πειραιώς με 17,5, γ)την Αττικής με 16 βαθμούς και δ)την Εργασίας
με 10 βαθμούς.
Η επιτροπή οικονομικών, με την αξιολόγησή της έδωσε την πρωτιά στην
Λαϊκή Τράπεζα με 22,5 βαθμούς, την Πειραιώς με 20, την Αττικής με 19,5 και την
Εργασίας με 12. Εξ΄αυτών προκύπτει ότι η Λαϊκή Τράπεζα συγκεντρώνει τα
περισσότερα θετικά στοιχεία για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου μας.
Με αυτά τα δεδομένα η επιτροπή οικονομικών εισηγείται ομόφωνα την
συνεργασία με την Λαϊκή Τράπεζα..
Πρόεδρος :Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος :Υπάρχουν προσφορές από το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο
του 2000, ενώ η εισήγηση της επιτροπής είναι το Μάρτιο του 2001. Ποιες
προσφορές ελήφθησαν υπόψη; Οι πρώτες ή οι δεύτερες: Έδωσαν ενιαία προσφορά οι
τράπεζες;
Χαμαλής :Η πρώτη προσφορά έγινε μέσα στο 2000.
Πουλασουχίδης :1)Θωρήθηκε ότι στο εγχείρημα αυτό μπορεί να ανταπεξέλθει
οποιαδήποτε τράπεζα ή χρειάζεται ειδικές ικανότητες και εμπειρία; 2)Ένα από τα
κριτήρια του Δήμου για να προχωρήσει στην ανάθεση της μισθοδοσίας από τράπεζα,
ήταν και η αποσυμφόρηση του Δήμου από τους υπαλλήλους που συνωστίζονται την
ημέρα πληρωμής και χάνονται ορισμένες εργατοώρες;3)Το κυκλοφοριακό θέμα το
είδε η επιτροπή;
Χαμαλής :Η οικονομική υπηρεσία είχε το σκεπτικό ότι οι μικρότερες τράπεζες
έχουν μικρότερο φόρτο εργασίας. Η Λαϊκή Τράπεζα δεν έχει καμία μισθοδοσία και
έχει το πλεονέκτημα ότι μέσα στο καινούργιο Δημαρχείο, αν χρειαστεί, θα βάλει
μηχάνημα όπου οι υπάλληλοι θα παίρνουν με κάρτα τα χρήματά τους.
Ουρσουζίδης :Αναφερθήκατε κε Χαμαλή στις μικρές τράπεζες. Η Εργασίας
είναι μεγάλη τράπεζα. Αξιολογήθηκε ως στοιχείο το μέγεθος της τράπεζας;
Χαμαλής :Την αξιολόγηση την είχε κάνει η οικονομική υπηρεσία. Την
θεώρησε μία από τις μικρότερες τράπεζες. Απ ΄ότι φαίνεται όμως, η συγκεκριμένη
τράπεζα συζητήθηκε στην επιτροπή να φύγει εκτός συναγωνισμού, γιατί και στις 2
προσφορές της δεν ανέφερε τα στοιχεία που θέλαμε. Επομένως ήταν εκτός
συναγωνισμού.
Κουκουρδής :Το Μάϊο του 2000, λειτουργούσε η Λαϊκή Τράπεζα; Είχε κάνει
προσφορά η τράπεζα αυτή;
Χαμαλής :Ναι υπήρχε προσφορά. Απλώς δεν υπήρχε τότε κατάστημα στη
Βέροια.
Δήμαρχος :Κάλεσα αρχές του 2000 στο γραφείο μου τον Δ/ντή του Δήμου κ.
Δαούλα και τον ταμία κ. Τάνο. Αφού συζητήσαμε , ως υπηρεσία, εάν θα ήταν
χρήσιμο ή όχι να υπάρξει μία αποδέσμευση των υπηρεσιών του Δήμου από τη
διαδικασία της πληρωμής, ανέλαβε η υπηρεσία να συντάξει τα βασικά ερωτήματα τα
οποία ήταν καίρια για τη διευκόλυνση της υπηρεσίας και των εργαζομένων σε όλες
τις τράπεζες . Η διαδικασία ήταν απόλυτα διαφανής. Η υπηρεσία απευθύνθηκε σε
όλες τις τράπεζες, υφιστάμενες, λειτουργούσες, και υπό ίδρυση. Υπήρξε η πρώτη
απάντηση και η
προσφορά. Έγινε η πρώτη βαθμολόγηση. Συνεδρίασε η
προηγούμενη επιτροπή. Με βάση αυτές τις απαντήσεις, υπήρξε μία απόφαση για
συμπληρωματικά στοιχεία από εκείνες τις τράπεζες που προεπιλέχθηκαν και που
χρειαζόταν περισσότερα στοιχεία. Έγινε αυτό το 2ο έγγραφο προς όλες τις τράπεζες
και υπήρξαν τον Δεκέμβρη του 2000 οι απαντήσεις. Δεν ξαναεπελήφθει η
προηγούμενη επιτροπή, ενόψη πλέον της καινούργιας χρονιάς και της καινούργιας
επιτροπής, η οποία ορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ τον Ιανουάριο 2001. Στη συνέχεια
έγινε η σύγκληση της επιτροπής.

Στο εξής κ. Πουλασουχίδη, δεν θα φεύγουν οι υπάλληλοι από την υπηρεσία
για να πληρωθούν. Ο λογαριασμός του κάθε δημοτικού υπαλλήλου θα πιστώνεται
στη συγκεκριμένη ημερομηνία. Θα είναι έντοκα τα χρήματα.
Ένα άλλο βασικό ζήτημα που συζητήσαμε με τον κ. Τάνο ήταν να ορίσει η
τράπεζα έναν υπάλληλο, τις ημέρες της μισθοδοσίας, που θα τον διαθέτει
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της πληρωμής.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Τάκης :Την ημέρα πληρωμής των υπαλλήλων, να ζητηθεί από την τράπεζα να
υπάρχει και απογευματινή βάρδια, έτσι ώστε να χάνονται λιγότερες ώρες εργασίας.
Κουκουρδής :Το κριτήριο ότι οι μικρές τράπεζες δεν έχουν άλλες μισθοδοσίες
υπαλλήλων δεν ευσταθεί. Αυτό ζητάει και η επιτροπή. Όλοι θα εξυπηρετούνται το
απόγευμα. Όλες οι τράπεζες έχουν αυτά τα μηχανήματα. Στο φάκελο είδα ότι
υπήρχαν προτάσεις απ΄όλες τις τράπεζες. Με ποιο δικαίωμα η επιτροπή αποκλείει τις
μεγάλες τράπεζες; Όλοι γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν δημόσιοι οργανισμοί και
υπηρεσίες έχασαν λεφτά τοποθετώντας τα σε ιδιωτικές τράπεζες.
Ο Δήμος μας είναι ένα Ν.Π.Δ.Δ. και πρέπει να προτιμήσει μία τράπεζα
μεγάλη και κρατική, για να διασφαλίσει και να προστατεύσει τις καταθέσεις του
Δήμου και των υπαλλήλων μας. Σήμερα βλέπουμε ότι οι κρατικές τράπεζες έχουν
εκσυγχρονιστεί και εξυπηρετούν με μηχανήματα όλους τους συνταξιούχους.
Σκουμπόπουλος :Επειδή πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα,
τουλάχιστον έως ότου συνηθίσουν οι υπάλληλοι του Δήμου στον μοντέρνο τρόπο
πληρωμής τους, προτείνω να θέσουμε ένα όριο. Να ανατεθεί δοκιμαστικά η
πληρωμή των υπαλλήλων μέχρι 31-12-2001 και στη συνέχεια, επειδή τα οικονομικά
δεδομένα αλλάζουν γρήγορα, να ξανασυζητήσουμε το θέμα στο ΔΣ, και να
ξανακάνουμε διαγωνισμό.
Ουρσουζίδης :Καλά έκανε η επιτροπή και απέκλεισε τις μεγάλες τράπεζες,
από άποψη οικονομίας χρόνου. Συγχαρητήρια στην επιτροπή για το εκσυγχρονιστικό
μέτρο που πήρε για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Δήμου.
Κόλβατζης :Είναι σωστό το κριτήριο της μικρής τράπεζας. Το είδε
ολοκληρωμένα και εμπεριστατωμένα η επιτροπή υπό την προεδρεία του κ. Χαμαλή.
Έχει επεξεργαστεί το θέμα. Θεωρώ ότι η προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά δεδομένα
πληρωμής των υπαλλήλων δεν θα είναι δύσκολη. Ήδη έχουμε αργήσει στον τομέα
αυτό. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο το χρονικό διάστημα, για να δούμε τα νέα
οικονομικά δεδομένα, τα οποία θα προκύψουν στο μέλλον. Άρα μέσα σε 1 χρόνο να
επανελεγχθεί και να επανεξεταστεί το όλο ζήτημα.
Δήμαρχος :1)Σε σχέση με τη Λαϊκή Τράπεζα, το ότι δεν ασχολείται με τη
μισθοδοσία άλλων φορέων, είναι μεν πλεονέκτημα από πλευρά της καλύτερης και
γρηγορότερης εξυπηρέτησης, ενδεχόμενα όμως να είναι μειονέκτημα, αν λείπει η
σχετική εμπειρία.
2)Η βαθμολογία μεταξύ των 2 πρώτων τραπεζών, Λαϊκής, και Πειραιώς, δεν
έχει μεγάλη απόκλιση. Η τράπεζα Πειραιώς, διαθέτει σε αντίθεση με τη Λαϊκή
Τράπεζα, 2 υποκαταστήματα, όπου η εξυπηρέτηση μπορεί να είναι καλύτερη και
ευκολότερη.
Να υπάρχει ένα δοκιμαστικό διάστημα, αλλά όχι μέχρι 31-12-2001. Η
σύμβαση πρέπει να υπογραφεί για 2 χρόνια. Μέχρι 31-3-2003, διότι:
α)Η διαδικασία ενός διαγωνισμού με διαφάνεια, δεν θα είναι μικρότερος από
3 μήνες, όσο και αν το συμπιέσουμε.
Β)Δεν είναι έντιμο, μία δημοτική αρχή, η οποία τερματίζει τη θητεία της στις
31-12-2002, να δεσμεύει με αποφάσεις της την επόμενη δημοτική αρχή για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Το 3μηνο όμως είναι απαραίτητο.

Συνεπώς προτείνω η σύμβαση να είναι 2ετής, μέχρι 31-3-2003, που είναι
ικανό διάστημα δοκιμασίας και που θα σέβεται τις στρατηγικές και τις επιλογές που
θα κάνει η καινούρια δημοτική αρχή όπως θα προκύψει από τις εκλογές του 2002.
Χαμαλής :1)Στην προσφορά της η Λαϊκή Τράπεζα αναφέρει ότι θα βάλει τα
μηχανήματα αυτά στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου, οπότε θεωρείται ως 2ο
κατάστημα. 2)Όσον αφορά την εμπειρία της, τα περισσότερα στελέχη της Λαϊκής
Τράπεζας, προέρχονται από άλλες τράπεζες. Επομένως έχουν εμπειρία.
Ακόμη και 2ετή σύμβαση να κάνουμε θα έχουμε τη δυνατότητα να τη
λύσουμε, όταν εμείς νομίζουμε ότι δεν μας εξυπηρετεί. Συμφωνούμε στα 2 χρόνια.
Ρώτησα 3 Δήμους που δουλεύουν με αυτό το σύστημα. Είναι πολύ ευχαριστημένοι.
Σκουμπόπουλος :Επιμένουμε στην πρότασή μας. Δοκιμαστικά σ΄αυτήν την
τράπεζα που εισηγείται η επιτροπή, αλλά μέχρι 31-3-2001.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση όπως αυτή διαμορφώθηκε από
τον Δήμαρχο και για χρονικό διάστημα 2 χρόνων;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 18 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ.
Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Ν.
Χαμαλής, Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης, Α.
Κεσίδης, Χ. Γεωργιάδης, Λ. Τσαβδαρίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Θ. Σιδηρόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου –
Καραχατζή.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Κουκουρδή;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Ε. Κουκουρδής.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 2-10-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την από 20-3-2001 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ.
3.- Τις απόψεις και προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συνεργασία του Δήμου με τη Λαϊκή Τράπεζα, υποκατάστημα
Βέροιας, για την πληρωμή του προσωπικού του Δήμου μέσω τραπεζικών
λογαριασμών μέχρι τις 31-3-2003.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες
για την υλοποίηση της παραπάνω συνεργασίας καθώς και στην υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 157 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
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Α.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Κεσίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-4-2001
Ο Δήμαρχος
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