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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

Από το πρακτικό της αριθμό 14/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/10/2014   Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 30/09/2014 
 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα έξι (6). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος, 
2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος, 

4) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος 
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος, 

6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1)  Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 134_2014 
 
 
Εξουσιοδότηση διαχείρισης λογαριασμών στα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα με τα 
οποία συναλλάσσεται η ΔΕΥΑ Κιλκίς.    

 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΥΤΕΡΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.  
 
Ο Γ. Διευθυντής της επιχείρησης Ηλίας Αβραμίδης, που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο 

Δ.Σ. έθεσε υπόψη των μελών, την εισήγηση του κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ, Οικονομολόγου και 
Προϊστάμενου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς  για την 

εξουσιοδότηση διαχείρισης λογαριασμών στα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία 
συναλλάσσεται η επιχείρηση που έχει ως εξής : 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                                                                                   
                                                                                     Προς το                                                                                                                                                                 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 

ΘΕΜΑ:  «Ορισμός διαχειριστή τραπεζικών λογαριασμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής » 
 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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Η νομιμοποίηση της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η ΔΕΥΑ Κιλκίς στις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται 
και της ηλεκτρονικής τραπεζικής αυτών, έχει λήξει με την λήξη της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Η ΔΕΥΑ Κιλκίς τηρεί λογαριασμούς ταμιευτηρίου και όψεως στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Επίσης τηρεί λογαριασμούς 
όψεως στην Τράπεζα της Ελλάδος για την πληρωμή των συγχρηματοδοτούμενων έργων που εκτελεί όπως απαιτείται εκ της 
νομοθεσίας. 
Αυτοδικαίως και σύμφωνα με τους τραπεζικούς κανονισμούς, διαχειριστής των τραπεζικών λογαριασμών είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ. Μέχρι σήμερα και για τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης υπήρχε εξουσιοδότηση σε 
εμένα προσωπικά στην διαχείριση των λογαριασμών και της ηλεκτρονικής τραπεζικής.  
Στην διαχείριση των λογαριασμών συμπεριλαμβάνονται οι εξής εργασίες:  
1. Καταθέσεις και αναλήψεις,  
2.Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό ,  
3.Πληρωμή προμηθευτών, πιστωτών και συνεργατών μέσω εμβασμάτων,  
4.Άνοιγμα νέου λογαριασμού (απαιτείται νέος λογαριασμός για κάθε νέο συγχρηματοδοτούμενο έργο) και  
5.Έκδοση επιταγών.  
Στην διαχείριση της ηλεκτρονικής τραπεζικής περιλαμβάνονται οι τραπεζικές εργασίες που εκτελούνται μέσω του διαδικτύου. 
Για τις λειτουργικές και διοικητικές ανάγκες της επιχείρησης θα πρέπει με απόφαση δική σας να δοθεί νέα εξουσιοδότηση για τις 
ανωτέρω εργασίες. 
 
Με εκτίμηση  
Ο προϊστάμενος Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
Κυριαζίδης Ν. Μιχαήλ 
Οικονομολόγος. 

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική 
συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-
95). 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 
 
 

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ. 

 Εξουσιοδοτεί τον  κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ του Νικολάου, Οικονομολόγο και Προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, για την διαχείριση των  

λογαριασμών που τηρεί η ΔΕΥΑ Κιλκίς στις ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριμένα να ενεργεί 
τις ακόλουθες πράξεις : 

1. Καταθέσεις και αναλήψεις,  
2. Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό ,  
3. Πληρωμή προμηθευτών, πιστωτών και συνεργατών μέσω εμβασμάτων,  

4. Άνοιγμα νέου λογαριασμού, 
5. Έκδοση επιταγών και 

6. Διαχείριση της ηλεκτρονικής τραπεζικής για όλες τις τραπεζικές εργασίες μέσω    
διαδικτύου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 134/2014. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 
 
 

Δημήτριος Σισμανίδης 
Δήμαρχος Κιλκίς 

 


