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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  20/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Σεο 18/09/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 13/09/2018 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα έξι (6) 

 

1) ηζκαλίδεο Δεκήηξηνο, Δήκαξρνο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
6) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

 

ΘΔΜΑ 7Ο - ΑΠΟΦΑΗ 20-305/18-9-2018 
 
Οπιζμόρ διαχειπιζηή ηπαπεζικών λογαπιαζμών ηηρ επιχείπηζηρ και χπήζηη 
κωδικών ηλεκηπονικών πληπωμών. 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Ο Γεληθόο Δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο Ηιίαο Αβξακίδεο, πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλώκεο 

ζην Δ.. έζεζε ππόςε ησλ κειώλ, ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Κπξηαδίδε Μηραήι, Οηθνλνκνιόγνπ θαη 
Πξντζηάκελνπ Δηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο  γηα ηελ 

εμνπζηνδόηεζε δηαρείξηζεο ινγαξηαζκώλ ζηα ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξύκαηα θαη ρξήζεο 
θσδηθώλ ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη σο εμήο : 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Οριζμός διαχειριζηή ηραπεζικών λογαριαζμών και ηλεκηρονικής ηραπεζικής » 
 
 
Η ΔΕΤΑ Κηιθίο ηεξεί ινγαξηαζκνύο ηακηεπηεξίνπ θαη όςεσο ζηηο ηξάπεδεο ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩ θαη 
EURBANK. Επίζεο ηεξεί ινγαξηαζκνύο όςεσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο γηα ηελ πιεξσκή ησλ 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πνπ εθηειεί όπσο απαηηείηαη εθ ηεο λνκνζεζίαο. 
Απηνδηθαίσο θαη ζύκθσλα κε ηνπο ηξαπεδηθνύο θαλνληζκνύο, δηαρεηξηζηήο ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ 
είλαη ν εθάζηνηε Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΔΕΤΑ. Μέρξη ζήκεξα θαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ππήξρε εμνπζηνδόηεζε ζηνλ ππνγεγξακκέλν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκώλ 
θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.  
ηελ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμήο εξγαζίεο:  
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1. Καηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο,  
2.Μεηαθνξά ρξεκάησλ από ινγαξηαζκό ζε ινγαξηαζκό ,  
3.Πιεξσκή πξνκεζεπηώλ, πηζησηώλ θαη ζπλεξγαηώλ κέζσ εκβαζκάησλ,  
4.Άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνύ (απαηηείηαη λένο ινγαξηαζκόο γηα θάζε λέν ζπγρξεκαηνδνηνύκελν έξγν) θαη  
5.Έθδνζε επηηαγώλ.  
ηελ δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πεξηιακβάλνληαη νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη 
κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. 
Εμ αηηίαο ηεο λέαο ζύλζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο ηεο 
επηρείξεζεο ζα πξέπεη κε απόθαζε δηθή ζαο λα δνζεί λέα εμνπζηνδόηεζε γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο. 
 
Με εθηίκεζε  
Ο Δηεπζπληήο Δηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
Κπξηαδίδεο Ν. Μηραήι 
Οηθνλνκνιόγνο 

 

Σν Δ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 
 
 Δέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Κπξηαδίδε Μηραήι. 

 

 Εμνπζηνδνηεί ηνλ  θ. Κπξηαδίδε Μηραήι ηνπ Νηθνιάνπ, Οηθνλνκνιόγν θαη Δηεπζπληή 

Δηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ  
ινγαξηαζκώλ πνπ ηεξεί ε ΔΕΤΑ Κηιθίο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. πγθεθξηκέλα λα ελεξγεί 

ηηο αθόινπζεο πξάμεηο : 
 

1.Καηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο,  
2.Μεηαθνξά ρξεκάησλ από ινγαξηαζκό ζε ινγαξηαζκό,  
3.Πιεξσκή πξνκεζεπηώλ, πηζησηώλ θαη ζπλεξγαηώλ κέζσ εκβαζκάησλ,  

4.Άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνύ,  
5.Έθδνζε επηηαγώλ. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 20-305/18-9-2018. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
 

Ο Πξόεδξνο Δ.. 
ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 

 
 

ηζκαλίδεο Δεκήηξηνο 
Δήκαξρνο Κηιθίο 
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