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Από το πρακτικό της αριθμό 8/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 17/04/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 11/04/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
2) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 8-115/17-4-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Πρόσβαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυμης εταιρίας
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΚΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της  ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής
υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ, ο οποίος έθεσε υπ όψιν των μελών του Δ.Σ.
την πρόσβαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην Υπηρεσία  Internet Banking της ανώνυμης εταιρίας
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE.

Η τράπεζα «EUROBANK ERGASIAS AE» παρέχει σε εταιρίες, επιχειρήσεις και υπηρεσίες τη
δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking. Η απόκτηση του
Internet Banking είναι απαραίτητη για τη ΔΕΥΑ Κιλκίς, καθώς πλέον οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες
εξυπηρετούν μεγάλο εύρος καταναλωτών.

Παρακαλείται το Δ.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης της ως άνω υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου, καθώς επίσης και τα σχετικά έγγραφα του internet Banking, έντυπα
της Τράπεζας, τους ειδικούς όρους συνεργασίας και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της,
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αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

 Την εισήγηση του Κυριαζίδη Μιχαήλ.

 Εξουσιοδοτεί τον Κυριαζίδη Μιχαήλ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Να αποκτήσει η ΔΕΥΑ Κιλκίς την δυνατότητα πρόσβασης στην Υπηρεσία  Internet Banking
της ανώνυμης εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE.

 Ορίζει τον Κυριαζίδη Μιχαήλ Ειδικό Εκπρόσωπο της ΔΕΥΑ Κιλκίς έναντι της Τράπεζας και
του δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, το όνομα για λογαριασμό της ΔΕΥΑ
Κιλκίς, να χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια
συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει σε κάθε  σε κάθε
συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο όπως
επίσης και τα εξής:

1. Να υπογράψει την αίτηση πρόσβασης της ΔΕΥΑ Κιλκίς στο Internet Banking και να
αποδεχθεί τους ειδικούς όρους συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή.

2. Να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet
Banking και διενέργειας συναλλαγών, στο όνομα και για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Κιλκίς
χρήστες. Οι χρήστες ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα
έχουν στο ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες

2.1 Θα παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και θα
υπογράψουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους,

2.2 Κατά την πρώτη είσοδό τους στο Internet Banking θα αποδεδειχθούν ηλεκτρονικά
τους Γενικούς Ορούς Συναλλαγών της Τράπεζας («ΓΟΣ»), από τους οποίους θα
διέπεται η πρόσβαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς στο Internet Banking και η διενέργεια
συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους των αιτήσεων.

2.3 Θα προβαίνουν σε κάθε, ενέργεια η πράξη που τους αφορά ως χρήστες  και
αναφέρεται στην αίτηση του Internet Banking και στους «ΓΟΣ»

3. Να απενεργοποιεί /απενενεργοποιεί τον/τους Χρήστες.

4. Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους
όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ήμερα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο
διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα).

5. Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρούμενων στην Τράπεζα
λογαριασμών της ΔΕΥΑ Κιλκίς, επί των οποίων θα διενεργούνται συναλλαγές.

6. Την επικοινωνία με την Τράπεζα

 Το ΔΣ. αποδέχεται ειδικότερα ότι ο/οι Χρήστης/ες που ορίζει ο Ειδικός Εκπρόσωπος και το
δικαιώματα τους στο Internet Banking δεν θα παύει/ουν για κανένα λόγο (όπως
ενδεικτικά, σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του ΔΣ ή εκλογής νέου ΔΣ ή παύσεως,
για οποιοδήποτε λόγο, του Ειδικού Εκπροσώπου ανακλήσεώς του Χρήστη/ών που θα ισχύει
από την επόμενη εργάσιμη ήμερα αυτής που θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση
της ΔΕΥΑ Κιλκίς η οριστική απενεργοποίηση του/τους.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8-115/17-4-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ..

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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