ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 48/2009
Περίληψη
Έγκριση κίνησης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με πιστωτικά
ιδρύματα για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με τον Δήμο
Βέροιας με σκοπό την έντοκη κατάθεση χρημάτων, πληρωμής του
προσωπικού του Δήμου μέσω τραπεζικών λογαριασμών κλπ..

Σήμερα 19 Ιανουαρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 22:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-1-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με τα άρθρα 92, 95 & 104 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Ι.
Ε.

Aπόντες
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 4/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 5/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 10/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Γ.
Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 11/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 49/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Κ. Συμεωνίδης, Ε.
Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης, Η. Σοφιανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 50/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 44ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-1-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Με την 157/01 Α.Δ.Σ. (ύστερα από σχετική πρόσκληση και αξιολόγηση όλων
των τότε προσφορών που είχαν υποβληθεί), εγκρίθηκε η συνεργασία του Δήμου μας
με την ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, για τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας του Δήμου.
Δυνάμει της παραπάνω απόφασης συντάχθηκε το από 22-5-01 συμφωνητικό
το οποίο ίσχυε μέχρι 31-3-03, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος.
Με την 196/2004 Α.Δ.Σ., ύστερα από νέα προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στις
εφημερίδες ΛΑΟΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ (27-2-04) και αξιολόγηση των
προσφορών έξι (6) τραπεζών που είχαν υποβληθεί (ΚΥΠΡΟΥ-ΑΤΤΙΚΗΣ-ASPISΛΑΙΚΗ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-EUROBANK), εγκρίθηκε και πάλι η συνεργασία του Δήμου με
τη ΛΑΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για την έντοκη κατάθεση χρημάτων και την πληρωμή του
προσωπικού του Δήμου μέχρι 31-3-2007, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης εκ
μέρους του Δήμου.
Δυνάμει της απόφασης αυτής συντάχθηκε το αρ. πρωτ. 2692/5-4-04
συμφωνητικό το οποίο εφαρμόζεται μέχρι σήμερα κατά παράτασιν, αν και η ΛΑΊΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ενσωματώθηκε στη MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑ ΒΑΝΚ.
Με την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΛΑΊΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
εμφανίσθηκαν διάφορες δυσλειτουργίες και προβλήματα τα οποία με διάθεση καλής
θέλησης μεταξύ των δύο μερών ξεπεράσθηκαν.
Στις 13 Ιανουαρίου 2009 και μετά από επανειλημμένες διαβουλεύσεις, η
MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑ ΒΑΝΚ υπέβαλλε νέα πρόταση συνεργασίας με το Δήμο
Βέροιας, τα Νομ. Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου και τις επιχειρήσεις του,
για την ανάληψη της μισθοδοσίας και της Ταμιακής Διαχείρισης.
Οι βασικές διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ της νέας πρότασης και της
ισχύουσας συμφωνίας είναι:
1.-Για το Δήμο επιτόκιο καταθέσεων EURIBOR 1 μηνός ανεξαρτήτως ποσού
(ίσχυε 1,25-2,25%).
2.-Για τους μισθοδοτούμενους επιτόκιο 6% για τα 1.000,00 πρώτα € και στη
συνέχεια για το υπόλοιπο ποσό το ΕΚΤ (σήμερα 2,5%) χωρίς όριο και δέσμευση
(ίσχυε 1,5 έως 2,25%).
3.-Χρήση για τους μισθοδοτούμενους, του συστήματος ΔΙΑΣ ανέξοδα για
πέντε (5) αναλήψεις χρημάτων και πέντε (5) ερωτήσεις υπολοίπου (ίσχυε
απεριόριστα).
4.-Δεν θα υπάρχει βιβλιάριο καταθέσεων των μισθοδοτούμενων αλλά η
ενημέρωσή τους θα γίνεται με έκδοση μηνιαίου λογ/σμου.
5.-Η πληρωμή των διάφορων
προμηθευτών και δικαιούχων
συναλλασσόμενων με το Δήμο (μέσω άλλων τραπεζών) θα γίνεται με εμβάσματα
κόστους (5,00€) έκαστο, που θα επιβαρύνει τον δικαιούχο. (Μέχρι τώρα η διαδικασία
αυτή ήταν ανέξοδη και για το Δήμο και για τους δικαιούχους).
6.-Δεν προβλέπεται ανέξοδη χρηματαποστολή από την τράπεζα προς το Δήμο
όπως ίσχυε.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει αν
πρέπει να γίνει νέα προκήρυξη ή να συνεχισθεί η συνεργασία με τη MARFINΕΓΝΑΤΙΑ ΒΑΝΚ και για πόσο χρόνο.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι υπάρχει μία ανακοίνωση του
συλλόγου των δημοτικών υπαλλήλων. Πρόκειται για μία παρέμβαση στο θέμα.

Δήμαρχος :Θέλω απλώς να πω ότι έγιναν πολλές συζητήσεις, είναι η τράπεζα
με την οποία συνεργαζόσασταν και σεις, συνεχίσαμε να συνεργαζόμαστε και εμείς,
όποια ζητήματα έθεσε και η ταμιακή υπηρεσία και το οικονομικό καλύφθηκαν και
ετέθη και αυτό το ζήτημα που έθεσαν οι εργαζόμενοι όπως με ενημέρωσε ο κ.
Δαούλας. Λογικά θα έπρεπε να υπάρχει και κάποιος εκπρόσωπος της τράπεζας για
να απαντήσει. Ό,τι θέμα είχαμε θέσει, καλύφθηκε.
Παυλίδης: Το θέμα το χειρίστηκε η υπηρεσία και το έφερε έτοιμο, και αυτό
γιατί μετά από τις τελευταίες αλλαγές που γίνονται στις τράπεζες, έκανε συνεργασία
και μετά από αίτημα της τράπεζας ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν,
συνεργάστηκα με την τράπεζα όλα αυτά που έδωσε επιπρόσθετα η τράπεζα από τα 6
σημεία μόνο το ένα είναι το επιβαρυντικό, που δεν μπορεί πλέον τις
χρηματαποστολές για λόγους ασφάλειας έχει βγάλει εντολή η τράπεζα ότι αυτά θα
φαινόμενα δεν μπορεί να τα συνεχίσει για λόγους ασφαλείας κλπ. Από τη συνεργασία
προσπάθησαν οι εργαζόμενοι οι οποίοι οι ίδιοι το χειρίστηκαν το θέμα ο κ. Τάνος, ο
κ. Δαούλας να πάρουν τα περισσότερα .υπάρχει εντολή στις τράπεζες να χρεώνουν
ακόμη και τις αναλήψεις , το πέντε που κατορθώσανε στις συναλλαγές , εγώ τώρα
πήρα πάλι την τράπεζα για να πιέσω να το κάνουν, μου λέει υπάρχει εντολή στις
τράπεζες να μη δίνουν ούτε μία συναλλαγή δωρεάν .Και τα πέντε που δώσανε είναι
πέντε το μήνα καλύπτει τις 4 εβδομάδες του μήνα και υπάρχει και μία επιπρόσθετα
δηλ. πάμε σε εξήντα αναλήψεις και επιπρόσθετα με όλα τα άλλα που δίνει θεωρώ ότι
είναι μηδαμινό. Εγώ χαίρομαι γιατί είναι το μόνο σημείο που διαφωνούν γιατί όλα τα
άλλα είναι υπέρ. Αλλά δεν μπορέσανε προφανώς να πάρουν κάτι άλλο η υπηρεσία
που το χειρίστηκε.
Πρόεδρος : Ερωτήσεις.
Ορφανίδης:. Καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή ότι έγιναν προσπάθειες να
καθοδηγηθεί η MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑ ΒΑΝΚ στις απαιτήσεις τις δικές μας. Η ερώτησή
μου είναι σαφέστατη. Προσφορές από άλλες τράπεζες πήραμε; Όλοι εδώ πιστεύουν
στην ελεύθερη αγορά, όμως πρέπει να υπάρχουν προσφορές και από αλλού. Θέλω να
μου απαντηθεί ρητά. Πήραμε προσφορές;
Παυλίδης: Δεν νομίζω να τέθηκε θέμα προσφορών γιατί δεν πρόκειται για
καμία διαπραγμάτευση δανείου ή επιτοκίου ή κάτι άλλο. Ζητήθηκε από την τράπεζα
μετά από τις νέες εντολές που έχουν όλες οι τράπεζες με τα τελευταία φαινόμενα και
τις εγκυκλίους που έχουν πάρει από την τράπεζα Ελλάδος, αναπροσαρμογή σε
κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να εξακολουθήσουν να δίνουν. Το
χειρίστηκε η υπηρεσία, αυτό προέρχεται από πέρσι .Το δάνειο είναι σε εξέλιξη και
είμαστε ευχαριστημένοι με την τράπεζα, και αν δείτε από τις 6 προσφορές που κάνει,
πάλι πέντε προσφορές καινούριες έκανε που δεν υπήρχαν πριν.
Δήμαρχος: Ήθελα να πω ότι έγινε μεγάλη συζήτηση και επί αρκετό διάστημα
γι’ αυτά τα ζητήματα, και επειδή καταλαβαίνετε υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός
ότι ζητούσε η υπηρεσία η τράπεζα το δεχότανε. Επίσης θέλω να πω ότι είχαμε πολύ
ευνοϊκούς όρους στο δάνειο που πήραμε από τη συγκεκριμένη τράπεζα. Γίνονται
όλοι αυτοί οι ευνοϊκοί όροι για τα δάνειο που ήταν πράγματι μπάρα πολύ ευνοϊκοί,
γιατί υπήρχε και η μισθοδοσία. Εκεί υπήρχε ένα ηθικό ζήτημα, αν μπορείς να έχεις με
τις τράπεζες ηθικό ζήτημα, αλλά τέλος πάντων υπήρχε ένα μικρό ηθικό ζήτημα, αλλά
επαναλαμβάνω ότι επειδή επί πολύ καιρό και ξέρετε ότι ο κ. Τάνος όσοι τον
γνωρίζουν πόσο σκληρός είναι σε κάποια πράγματα. Τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα
τα οποία η τράπεζα κάλυπτε ακριβώς γιατί υπάρχει ανταγωνισμός και γιατί τους
είχαμε στείλει έγγραφο το οποίο υπέγραφα εγώ που έλεγε ότι εμείς προτιθέμεθα να
πάρουμε προσφορές διότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που μας προσφέρεται
εσείς. Από κει και πέρα άρχισαν να δίνουν ότι ζήτησε η υπηρεσία

Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Και επειδή η υπηρεσία δεν μπορεί ούτε απόφαση να πάρει,
ούτε καμία διαδικασία να κινήσει, ούτε να ζητήσει προσφορές επειδή για όλα αυτά
χρειάζεται απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, στο τέλος του εισηγητικού αναφέρεται:
«ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει αν πρέπει να
γίνει νέα προκήρυξη ή να συνεχισθεί η συνεργασία με την MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑ
ΒΑΝΚ και για πόσο χρόνο». Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε
εμείς. Αν θα συνεχίσουμε ή θα κάνουμε προκήρυξη, αν θα πάρουμε προσφορές. Και
επειδή εμείς πρέπει να περπατούμε στη Βέροια ελεύθερα με το κεφάλι ψηλά, να
πάρουμε προσφορές από όλες τις τράπεζες και να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο.
Να έρθουμε εδώ και να κρίνουμε ποια τράπεζα θα δώσει και μεγαλύτερο τόκο στο
Δήμο, αλλά και όλα τα άλλα τα προνόμια ή οφέλη που μπορεί να εξοικονομήσει ο
Δήμος. Καλή η συνεργασία με την MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑ ΒΑΝΚ, τόσα χρόνια είχαμε
και εμείς και σεις, αλλά κάποτε λήγουν οι συμβάσεις και πρέπει να γίνει η προκήρυξη
για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
Ορφανίδης: Με εκπλήσσει το γεγονός ότι έρχεται εδώ ουσιαστικά μία
ειλημμένη απόφαση για να την ψηφίσουμε ή όχι. Εκπλήσσομαι δε από τον
ερασιτεχνισμό, άσχετα με αυτά που λέγονται ότι έγιναν σκληρές διαπραγματεύσεις,
και πόσο σκληρός και έξυπνος είναι ο κ. Παυλίδης. Εμένα αυτό ποσώς με αφορά.. Με
εκπλήσσει μάλιστα και η τοποθέτηση της Δημάρχου ότι είναι ένα μικρό ηθικό
ζήτημα. Τι θα πει μικρό ηθικό ζήτημα; Δηλ. βρήκαμε κάτι να μας αρέσει και δεν
μπορούμε κάτι να μας αρέσει περισσότερο; Δεν κάνουμε έρευνα, συμφωνούμε σε
κάτι χωρίς να ξέρουμε τι προτείνουν οι άλλοι; Εσείς όταν πάτε να αγοράσετε ένα
διαμέρισμα και σας λέω 140 δεν πάτε να ρωτήσετε και έναν άλλο εργολάβο μήπως θα
πάρει 135; Καλό το διαμέρισμα και καλές οι παροχές, αποφασίζετε αμέσως;
Εκπλήσσομαι, το μυαλό μου πάει ακόμα και ότι τα έχουνε βρει και όλα μεταξύ τους.
Διαβάζω στο τέλος γινάτι με τις τράπεζες πάντα το πρόβλημά μας είναι τα ψιλά
γράμματα, και λέει σας ενημερώνουμε ότι η τράπεζα διατηρεί ο δικαίωμα να
τροποποιήσει, να καταργήσει εν όλω ή εν μέρει συμπεριλαμβανομένου και της
τιμολόγησης της παρούσας προσφοράς. Δηλ. σήμερα έχουμε κάτι το οποίο μας το
δίνουνε γραπτώς αλλά δεν υποχρεούται σε τίποτα. Και ημείς αποδεχόμαστε. Θα μου
επιτρέψετε εάν ψηφιστεί σήμερα η απόφαση που θέλετε εσείς να προτείνεται να
συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την τράπεζα , για μένα είναι ένα σκάνδαλο. Δεν
νοείται χωρίς να ρωτήσουμε τρίτους να αποφασίζουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι.
Παραδεχθείτε ότι συμπεριφερθήκατε πολύ ερασιτεχνικά σε αυτό το ζήτημα ή πολύ
επαγγελματικά , πάρτε το πίσω. Πρέπει να μας φέρεται μία σαφή εικόνα του τι γίνεται
σήμερα στην αγορά των τραπεζών.
Δήμαρχος: Απλώς ήθελα να πω στους συναδέλφους που ενδεχόμενα δεν το
θυμούνται ότι στην προηγούμενη σύμβαση η οποία ψηφίστηκε εδώ πέρα, έλεγε ότι
έχουμε δικαίωμα να συνεχίσουμε τη σύμβαση. Δεν είμαστε ούτε υποχρεωμένοι να τη
φέρουμε στο Δ.Σ., ούτε να διαπραγματευθούμε. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και
η διαπραγμάτευση που έγινε με την υπηρεσία και το τι έρχεται εδώ, είναι για να
λειτουργήσουμε καλύτερα. Εγώ δεν έχω κανένα γνωστό κε Ορφανίδη στη
συγκεκριμένη τράπεζα, σε άλλες τράπεζες έχω πολλούς. Αρνούμαι να αναμείξω τις
προσωπικές μου γνωριμίες ή οτιδήποτε σε αυτά τα ζητήματα που αφορούν το Δήμο.
Είναι βασικός όρος μου. Αφήσαμε την υπηρεσία να διαπραγματευθεί, να κάνει τη
δουλειά της, διότι αυτή είναι η δουλειά της. Από κει και πέρα εάν δεν θέλετε, και εγώ
δεν θέλω να μένει κανένα ψεγάδι, μπορεί το θέμα να το πάρω πίσω και να κάνω ότι
θέλετε, αλλά είμαστε υπόλογοι απέναντι σε κάτι που ψηφίσαμε την προηγούμενη
φορά.

Πρόεδρος: Κα Δήμαρχε αν είναι να το αποσύρουμε, να το αποσύρουμε και
σταματάμε τη συζήτηση.
Σκουμπόπουλος: Μα ήδη συζητείται το θέμα. Τι να αποσύρετε; Προτείνω να
πάμε σε προκήρυξη. Το Δ.Σ. αποφασίζει και όχι η υπηρεσία. Θα πάρουμε προσφορές
από όλες τις τράπεζες για να μπορούμε να κυκλοφορούμε, και να μη λέει ούτε η κα
Ουσουλτζόγλου αυτά που λέει. Ν αποφασίσουμε να γίνει προκήρυξη.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, επειδή τέθηκαν κάποια πράγματα ότι θα είναι
υποψήφιο σκάνδαλο κ.λ.π., και είναι χοντρές λέξεις αυτές, συμφωνούμε να γίνει
προκήρυξη. Κανένα πρόβλημα. Όμως να αποφασίσουμε να συνεχιστεί η συνεργασία
με τη MARFIN μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την προκήρυξη. Κανένα
απολύτως πρόβλημα, ίσα-ίσα είπαμε ότι η τράπεζα ζήτησε νέους όρους μετά από μία
εγκύκλιο που της ήρθε, δεν το ζήτησε ο Δήμος. Είναι σε ισχύ εκείνα που ψηφήσαμε
στο Δ.Σ.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου,
όπως αυτή συμπληρώθηκε με την πρόταση του κ. Π. Παυλίδη;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-1-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αριθ. 196/2004 απόφασή του, περί έγκρισης συνεργασίας του Δήμου με τη
Λαϊκή Τράπεζα, υποκατάστημα Βέροιας, για την έντοκη κατάθεση χρημάτων, την
πληρωμή του προσωπικού του Δήμου μέσω τραπεζικών λογαριασμών κλπ., μέχρι τις
31-3-2007, με δυνατότητα αυτοδίκαιης εκ μέρους του Δήμου παράτασης και
εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
3.- Το αριθ. 2692/5-4-2004 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του
Δήμου και της Λαϊκής Τράπεζας, η οποία στη συνέχεια ενσωματώθηκε στην Τράπεζα
Marfin Egnatia Bank.
4.- Την από 13-1-2009 έγγραφη προσφορά της Τράπεζας Marfin Egnatia Bank
(κατάστημα Βέροιας).
5.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 171 (παρ. 2) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την κίνηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με πιστωτικά
ιδρύματα (έκδοση και δημοσίευση πρόσκλησης για την κατάθεση και αξιολόγηση
προσφορών) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με τον Δήμο Βέροιας για
την έντοκη κατάθεση χρημάτων, την πληρωμή του προσωπικού του Δήμου μέσω
τραπεζικών λογαριασμών κ.λ.π..
Β) Εγκρίνει τη συνέχιση της συνεργασίας με την Τράπεζα Marfin Egnatia
Bank (κατάστημα Βέροιας) μέχρι τη λήξη της παραπάνω διαδικασίας και τη σύναψη
νέας σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 48 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Ι.
Η.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Καπετανίδης
Σοφιανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9/3/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

