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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ        Αριθ. Απόφ:  35/2015 
 

 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 15
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 

 
Θέμα : «Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-banking λογαριασμού όψεως Δήμου Κάσου». 

 

          Στην Κάσο, σήμερα  07 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα του 

Δήμου Κάσου συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 

2369/07-07-2015 έγγραφη πρόσκληση   της  Προέδρου της Μαρίας Μαλανδρή  που εκδόθηκε 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα 

τέσσερα (4) μέλη, ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                

 

1. Mαρία Μαλανδρή, Πρόεδρος                                1.Γεώργιος Παμπαφίκος,  

2. Εμμανουήλ Παρλής, Αντιπρόεδρος               2.Βασίλειος Παπαγεωργίου  

3. Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος    3.Νικήτας Κρητικός                       

4. Λαμπρινή Γενειάδου, Μέλος 

  

 

     Η Πρόεδρος  κατά την εισήγηση του  θέματος ημερήσιας διάταξης, αναφέρει τα εξής:  

Με την υπ αριθμόν 146/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η σύνδεση, του 

λογαριασμού όψεως 207002002002426 του Δήμου Κάσου στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ηλεκτρονικά (web 

banking) για την παρακολούθηση της κίνησης αυτού χωρίς τη δυνατότητα συναλλαγών. Οι κωδικοί 

παραδόθηκαν στην Αντιδήμαρχο κα. Μαίρη Μαλανδρή η οποία ορίστηκε και υπόλογος του λογαριασμού. 

Λόγω της Τραπεζικής Αργίας ο Δήμος δεν μπορεί να προχωρήσει στην εξόφληση των υποχρεώσεων του 

και προτείνεται η δυνατότητα συναλλαγής (χρέωση, πίστωση) μέσω e banking του ανωτέρω 

λογαριασμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την πρόταση της Προέδρου, 

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

 

Για τον λογαριασμό όψεως 207002002002426 του Δήμου Κάσου στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ που είναι ήδη 

συνδεδεμένος με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e banking για την παρακολούθηση της κίνησης αυτού, να 

επιτρέπονται οι συναλλαγές (χρέωση, πίστωση) μέσω e banking. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2015. 

  

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ       

υπ: Μαρία Μαλανδρή                   υπ: Εμμανουήλ Παρλής  

 υπ: Ευαγγελία Δημητρίου  

 υπ: Λαμπρινή Γενειάδου  

                                                           

         

        Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ 

 

           

Μαρία Μαλανδρή                   
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