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 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

Γήκνπ Κάζνπ 

 

 

Θέμα: « Άνοιγμα λογαριασμού όψεως Δήμοσ Κάσοσ» 

   

 

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα  27ε Απγνύζηνπ 2013 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00  ζπλήιζε 

ζε ζπλεδξίαζε κεηά από ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ζε θαζέλα από 

ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ 

όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 8 κέιε, ήηνη: 

 

 Παξόληεο      Απόληεο 

1.Ησάλλεο   Αζπξάο Πξόεδξνο        1. Φσηεηλή Αξπαηδή  αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε 

2.Μαξία Φξαγθνύιε Γξακκαηέαο       2. Δκκαλνπήι Μαλνύζνο αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε  

3.Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο Μέινο 3. Ησάλλεο Νηθνιάνπ αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε  

4.Μελάο Ηεξνκόλαρνο Μέινο 4. Δπαγγειία Γεκεηξίνπ αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε  

5.Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ   Μέινο 5. Ησάλλεο Μνλδάλνο αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε 

6. Κσλζηαληίλνο Μελάο Μέινο 

7. Δκκαλνπήι νθίιιαο Μέινο 

8. Αληώληνο Εάγνξαο Μέινο 

 

Ζ Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

Σν ώκα απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Γ. (άξζξν 95 παξ.4 

Ν.3463/2006) 

Ο Αληηδήκαξρνο εηζεγνύκελνο  ην  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη: 

ε ζπλέρεηα ηεο απόθαζεο 35/30-4-2013 γηα ηελ δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία ππάξρεη αλάγθε άλνηγκα 

ινγαξηαζκνύ γηα ηελ κεηαθνξά ρξεκάησλ από ηακείν παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ ζε ηξαπεδηθό 

ινγαξηαζκό όςεσο.   

Με ην ππ' αξηζ. 2651/13-8-2013 έγγξαθό καο πξνο ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ 

πνπ εδξεύνπλ ζηελ πεξηνρή καο, γλσζηνπνηήζεθε ε πξόζεζε ηνπ Γήκνπ καο, ζπκθώλσο θαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 1  θαη 2 ηνπ άξ. 171 ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 143 Α') «Κώδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ», γηα ην άλνηγκα  εληόθσο   ινγαξηαζκνύ  όςεσο, πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ε πην 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ππέξ ηνπ Γήκνπ: 

πγθεθξηκέλα ε ελεκεξσηηθή επηζηνιή επηδόζεθε ζηηο ηξάπεδεο: 

- ALPHA BANK 

- Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 

- ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ - ATE Bank 

- ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΩΕΙ-Ζ9Λ



δεηήζεθε δε από ηα αλσηέξσ ηξαπεδηθά ηδξύκαηα ε ππνβνιή ζθξαγηζκέλσλ γξαπηώλ πξνζθνξώλ.  

Οη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο,  από ηα παξαθάησ ηξαπεδηθά ηδξύκαηα, αλνίρζεθαλ ελώπηνλ ησλ κειώλ 

ηνπ Γ θαη έρνπλ σο εμήο: 

- ALPHA BANK 1,50 % 

- Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 2,50 % 

- ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ - ATE Bank 2,62 % 

- ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 2,70 % 

Καιείηαη όπσο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ αλσηέξσ εθηεζέλησλ, απνθαζίζεη 

γηα ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά πνπ παξάιιεια λα δηαζθαιίδεη θαη ηα ρξήκαηα πνπ ν Γήκνο 

Κάζνπ δηαρεηξίδεηαη πξνο όθεινο ησλ θαηνίθσλ θαη δεκνηώλ ηνπ. 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλσ ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνύ όςεσο ζηελ πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα 

Γσδεθαλήζνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ από ην 

ηακείν παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ. 

Δπηπξνζζέησο, λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθήο ζύλδεζεο (web banking) ηνπ 

αλσηέξσ ινγαξηαζκνύ γηα ηελ παξαθνινύζεζε  ηεο θίλεζεο απηνύ  ρσξίο ηε δπλαηόηεηα 

ζπλαιιαγώλ. Οη θσδηθνί λα παξαδνζνύλ ζηνλ Γήκαξρν Κάζνπ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ πξνηείλσ λα  εμνπζηνδνηήζεη  ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνλ 

Γήκαξρν  γηα ηελ ππνγξαθή ησλ αλάινγσλ ζπκβάζεσλ. 

Αλαηίζεηαη ζηνλ εθάζηνηε Σακία θαη ζηελ εθάζηνηε Γηεπζύληξηα Οηθνλνκηθώλ( θαη ζηνπο 

αλαπιεξσηέο απηώλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο) ηνπ Γήκνπ Καξπάζνπ λα ζπλππνγξάθνπλ ηηο 

επηηαγέο ζε βάξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνύ. ηηο επηηαγέο ζα ππάξρνπλ πάληα δύν ππνγξαθέο 

απαξαηηήησο (ηνπ Σακία θαη ηεο Γηεπζύληξηαο Οηθνλνκηθώλ ή ησλ αλαπιεξσηώλ ηνπο). Ζ 

εθπξνζώπεζε απηή ηζρύεη κέρξη ηηο 31/12/2014. 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ κπινθ επηηαγώλ, EXTRAIT θαη νπνπδήπνηε εγγξάθνπ πνπ αθνξά ηελ 

Σακεηαθή ππεξεζία εμνπζηνδνηνύληαη νη αλσηέξσ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ σο άλσ δηαδηθαζηώλ λα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα ην θιείζηκν όισλ ησλ άιισλ 

ηξαπεδηθώλ  ινγαξηαζκώλ επ’ νλόκαηη Γήκνπ Κάζνπ (κε εμαίξεζε ην ινγαξηαζκό γηα ηελ κηζζνδνζία  

ηνπ πξνζσπηθνύ κέζσ ηεο Δ.Α.Π.) θαη κεηαθνξά ησλ πνζώλ ζηνλ λέν ινγαξηαζκό ηεο  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α : 

 

 

Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Κάζνπ, απνθαζίδνληαο : 

1. Σν άλνηγκα έληνθνπ ινγαξηαζκνύ όςεσο  ζηελ πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Γσδεθαλήζνπ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ από ην ηακείν 

παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ.  

2. Να γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθήο ζύλδεζεο (web banking) ηνπ αλσηέξσ 

ινγαξηαζκνύ γηα ηελ παξαθνινύζεζε  ηεο θίλεζεο απηνύ  ρσξίο ηε δπλαηόηεηα ζπλαιιαγώλ. Οη 

θσδηθνί λα παξαδνζνύλ ζηνλ Γήκαξρν Κάζνπ. 

3. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ εμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο Κάζνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ 

αλάινγσλ ζπκβάζεσλ. 

4. Αλαηίζεηαη ζηνλ εθάζηνηε Σακία θαη ζηελ εθάζηνηε Γηεπζύληξηα Οηθνλνκηθώλ ( θαη ζηνπο 

αλαπιεξσηέο απηώλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο)  ηνπ Γήκνπ Καξπάζνπ λα ζπλππνγξάθνπλ ηηο 

επηηαγέο ζε βάξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνύ . ηηο επηηαγέο ζα ππάξρνπλ πάληα δύν ππνγξαθέο 

απαξαηηήησο (ηνπ Σακία θαη ηεο Γηεπζύληξηαο Οηθνλνκηθώλ ή ησλ αλαπιεξσηώλ ηνπο). Ζ 

εθπξνζώπεζε απηή ηζρύεη κέρξη ηηο 31/12/2014. 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ κπινθ επηηαγώλ, EXTRAIT θαη νπνπδήπνηε εγγξάθνπ πνπ αθνξά ηελ 

Σακεηαθή ππεξεζία εμνπζηνδνηνύληαη νη αλσηέξσ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

5. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ σο άλσ δηαδηθαζηώλ λα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα ην θιείζηκν όισλ ησλ άιισλ 

ηξαπεδηθώλ  ινγαξηαζκώλ επ’ νλόκαηη Γήκνπ Κάζνπ (κε εμαίξεζε ην ινγαξηαζκό γηα ηελ κηζζνδνζία  

ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΩΕΙ-Ζ9Λ



ηνπ πξνζσπηθνύ κέζσ ηεο Δ.Α.Π.) θαη κεηαθνξά ησλ πνζώλ ζηνλ λέν ινγαξηαζκό ηεο  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ. Δμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο Κάζνπ λα 

ππνγξάςεη ην θιείζηκν ησλ ινγαξηαζκώλ. 

 

 

 

 

Ζ απόθαζε πήξε α/α 87/2013 

 

        Ο Πξόεδξνο     Ο Γήκαξρνο                         Ο Αληηδήκαξρνο 

Τπ: Ησάλλεο Μηρ. Αζπξάο   Τπ: Γεκήηξηνο Δκκ. Δξσηόθξηηνο    Τπ: Γεώξγηνο Δκκ. Κνπξηαληάθεο 

   

     Σα Μέιε 

Μαξία Φξαγθνύιε 

Μελάο Ηεξνκόλαρνο 

Κσλζηαληίλνο Μελάο 

Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ  

Δκκαλνπήι νθίιιαο  

Αληώληνο Εάγνξαο  

 

     

 

Αθξηβέο Απόζπαζκα      

από ην Βηβιίν Πξαθηηθώλ   

 

 

  Ο Γήκαξρνο Κάζνπ      Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 

 

Γεκήηξηνο Δκκ. Δξσηόθξηηνο     Φσηεηλή Η. Φηιηππίδε 

 
 

ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΩΕΙ-Ζ9Λ


