
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  24/29-10-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 237/2019 Θέμα:  Εξουσιοδότηση  χρηστών  για  την  διαχείριση  της 

ηλεκτρονικής  τραπεζικής  για  την  τράπεζα  Εργασίας 
(EUROBANK).

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 29 

Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 6109/24-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δ.Σ.  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του 

Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη(Μαριάννα)
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Παπαδάκη Αθηνά
3. Γαντάς Σπυρίδων
4. Χατζηδημητρίου Φανή
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Σαραφιανός Χρήστος
8. Καρκαλή Μαρία
9. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Αν.  Γεν.  Δ/ντρια  κ.  Κωστίκα  Μαρία  και  η  κ. 

Καραμβαλάση Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με τις διατάξεις  της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…»  

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι η Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E., παρέχει σε εταιρείες 

τη δυνατότητα τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking και προκειμένου στη διευκόλυνσή 

των  οικονομικών  συναλλαγών  και  έχοντας  υπόψη  την  εύρυθμη  οικονομική  λειτουργία  της 

επιχείρησης ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ.  να αποκτήσει και  η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης την ανωτέρω 

δυνατότητα δυνάμει σχετικής σύμβασης που θα καταρτίσει με την Τράπεζα. 

 Λόγω  των  ανωτέρω  εισηγείται  να  εξουσιοδοτήσουν  τον....προκειμένου  ως  ειδικός 

εκπρόσωπος  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  έναντι  της  Τράπεζας  να  χειρίζεται   στο  όνομα  και  για 

λογαριασμό  της  επιχείρησης  όλα  γενικώς  τα  θέματα  που  έχουν  σχέση  με  τη  διενέργεια 

συναλλαγών μέσω του  Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει  και σε κάθε συναφή με τα 

θέματα  αυτά  ενέργεια  υπογράφοντας  και  κάθε  αναγκαίο  έγγραφο),  όπως  ενδεικτικά  και  όχι 
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περιοριστικά:

Να συνομολογήσει με την Τράπεζα τη σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω  Internet 

Banking (Σύμβαση Internet Banking), 

Να ορίζει  τα φυσικά  πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης  στο  Internet Banking και 

διενέργειας  συναλλαγών  στο  όνομα  και  για  το  λογαριασμό  της  Εταιρείας(Χρήστης/ες).  Ο/Οι 

Χρήστης/ες θα παραλαμβάνει/νουν υπό την ιδιότητα του /τους αυτή τους αναγκαίους κωδικούς 

πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως  Χρήστης/ες 

και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking,

Να απενεργοποιεί/επανεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες,

Να προσδιορίζει κατά την κρίση του το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά 

Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών 

από τους χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα

Να  προσδιορίζει  κατά  την  κρίση  του  το  είδος  των  εκάστοτε  τηρούμενων  στην  Τράπεζα 

λογαριασμών της Εταιρείας επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές

Την επικοινωνία με την Τράπεζα.

Επιπλέον των ανωτέρω πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη του Δ.Σ. Η ........... προκειμένου 

στη  χρήση  και  διαχείριση  του  Internet Banking  της  Τράπεζας  EUROBANK ERGASIAS A.E., 

ανεξαρτήτως ποσού (απεριόριστο) ανά συναλλαγή όπως και στην επικοινωνία με την Τράπεζα 

εκτός του ιδίου ώστε να διασφαλιστεί άμεσα η απρόσκοπτη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά από  διαλογική συζήτηση αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1.  Εγκρίνεται η δυνατότητα τραπεζικών συναλλαγών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  μέσω  Internet 

Banking της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E.,

2.  Δίνεται η εξουσιοδότηση στον ........... να χειρίζεται στο όνομα και για λογαριασμό της 

επιχείρησης όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω 

του  Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά 

ενέργεια  υπογράφοντας  και  κάθε  αναγκαίο  έγγραφο),  όπως  ενδεικτικά  και  όχι 

περιοριστικά:

• Να συνομολογήσει  με  την  Τράπεζα  τη  σύμβαση  για  τη  διενέργεια  συναλλαγών  μέσω 

Internet Banking (Σύμβαση Internet Banking), 

• Να ορίζει τα φυσικά πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και 

διενέργειας  συναλλαγών στο όνομα και  για το λογαριασμό της Εταιρείας(Χρήστης/ες). 

Ο/Οι Χρήστης/ες θα παραλαμβάνει/νουν υπό την ιδιότητα του /τους αυτή τους αναγκαίους 

κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά 

ως  Χρήστης/ες και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking,

• Να απενεργοποιεί/επανεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες,
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• Να προσδιορίζει κατά την κρίση του το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο 

ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή καθώς και τον τρόπο διενέργειας των 

συναλλαγών από τους χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα

• Να προσδιορίζει κατά την κρίση του το είδος των εκάστοτε τηρούμενων στην Τράπεζα 

λογαριασμών της Εταιρείας επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές

• Την επικοινωνία με την Τράπεζα.

3. Δίνεται η εξουσιοδότηση στην υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. .............. προκειμένου στη χρήση και 

διαχείριση του Internet Banking της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E., ανεξαρτήτως 

ποσού (απεριόριστο) ανά συναλλαγή όπως και στην επικοινωνία με την Τράπεζα.

    .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 24 απόφαση 237/29-10-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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