
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
---------------------------- 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 11/2018 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 

 
ΘΔΜΑ: Οριζμός νέοσ διατειριζηή ηων λογαριαζμών ποσ διαηηρεί ο Γήμος Σροιζηνίας- 
Μεθάνων ζηα ηραπεζικά ιδρύμαηα ηης τώρας, ζύμθωνα με ηον Ν. 4555/2018, καθώς και 
οριζμός διατειριζηή και τρήζηη ηων ηλεκηρονικών ηρόπων πληρωμής (web banking). 
 
ην Γαιαηά θαη ζηo Ακθηζέαηξν Γπκλαζίνπ  Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 17ε ηνπ κήλα επηεκβξίνπ 
ηνπ έηνπο 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα  θαη ώξα 19:00 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα  
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  αξηζκ. 4565/13-9-
2018 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 
Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα 12 κέιε, ήηνη: 
  

 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
Παρόνηες 
1.) Μπηζηίλα Γέζπνηλα (Πξόεδξνο),2.)Παληειήο Βαζίιεηνο,3.) Καξλέδεο ππξίδσλ,4.) 
Μπαθάιε Μαξίλα,5.)ακπάλεο Γεκήηξηνο,6.)Καλέιινπ Διέλε,7.)Αλδξένπ Υξπζνύια, 
8.)Αλαγλσζηόπνπινο Γεώξγηνο,9.)ηάηθνπ-Κνπηνπδή Μαξία, 10.)Οηθνλόκνπ 
Αλάξγπξνο,11.)νύριαο Παλ/ηεο, 12.) Παπατσάλλνπ ππξίδσλ. 
 
 Απόνηες 
1)Παηνπιηάο Κσλ/λνο,2.) Υξηζηόθαο Δπζηξάηηνο,3)Μπόγξεο Νηθόιανο,4)Μπάθαο Νεθηάξηνο,  
5)Αζαλαζίνπ άββαο,6)Ν.ηξάηνο-Γαξζηλόο,7.)Οηθνλόκνπ ηξάηνο,8) Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 9)  
Καθνύξεο Νηθόιανο 
 
 
 
 
  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κωνζηανηίνος Γ. Καραγιάννης , Παρών. 
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ: 
1-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ. Σξνηδήλνο. ,2.- Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο,3. - 
Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο,4.- Υαηδίλαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ,5.- 
Καπέιινο, Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά. 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΔ: 
 
1 -Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,2-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ. Γαιαηά, 3 .-Αλησλίνπ 
Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο.,4.-  Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο,5.- Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο 
Σ.Κ.Κνπλνππίηζαο 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 

ΑΔΑ: Ψ0ΒΟΩΗΛ-Δ6Κ



 
 

 
 
 Αριθμός Θέμαηος: 5ο  Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 192/2018 
 
 Οριζμός νέοσ διατειριζηή ηων λογαριαζμών ποσ διαηηρεί ο Γήμος Σροιζηνίας- 
Μεθάνων ζηα ηραπεζικά ιδρύμαηα ηης τώρας, ζύμθωνα με ηον Ν. 4555/2018, καθώς και 
οριζμός διατειριζηή και τρήζηη ηων ηλεκηρονικών ηρόπων πληρωμής (web banking). 
 
 

 

Δηζεγνύκελε ε Πξόεδξνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν 
ν νπνίνο γλσξίδεη ζην Γ.. όηη ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-7-2018.Α΄) ν 
εθάζηνηε Γήκαξρνο νξίδεηαη σο δηαηάθηεο ,ςεθίδνληαο ηελ δηάζεζε πηζηώζεσλ θαη ηελ 
έγθξηζε ησλ δαπαλώλ ζηηο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ρσξίο ηελ δπλαηόηεηα   
εκπινθήο ζε δηαρεηξηζηηθέο ελέξγεηεο .Δπεηδή κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ ν 
Γήκαξρνο ήηαλ δηαρεηξηζηήο όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ ηεξεί ν Γήκνο καο ζηηο ηξάπεδεο κε 
ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη πξέπεη λα ιεθζεί απόθαζε γηα νξηζκό λένπ δηαρεηξηζηή ησλ 
ινγαξηαζκώλ θαζώο θαη νξηζκόο δηαρεηξηζηή θαη ρξήζηε ησλ ειεθηξνληθώλ ηξόπσλ 
πιεξσκήο (web banking),ζύκθσλα κε ην πλεύκα ηνπ αλσηέξσ λόκνπ. 
  Πξνηείλεη ινηπόλ ηελ Πξντζηάκελε Οηθνλνκηθώλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηαθηηθή ππάιιειν θ. 
Αδακαληία ηάγθξε ηνπ Αλδξέα σο δηαρεηξίζηξηα ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ δηαηεξεί ν Γήκνο 
Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ ζηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο θαη ησλ ειεθηξνληθώλ ηξόπσλ 
πιεξσκήο (web banking) θαη ηελ Γεκνηηθή Σακία θαη ηαθηηθή ππάιιειν θ. Γαξζηλνύ Διέλε ηνπ 
Γεκεηξίνπ ρξήζηε ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ δηαηεξεί ν Γήκνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ ζηα 
ηξαπεδηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο. 
 
    ηελ ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

   Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

                                                  Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  

Οκόθσλα  θαη ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ: 

1) Οξίδεη ηελ θ. Αδακαληία ηάγθξε ηνπ Αλδξέα σο δηαρεηξίζηξηα ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ 

δηαηεξεί ν Γήκνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ ζηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο θαη ησλ 

ειεθηξνληθώλ ηξόπσλ πιεξσκήο (web banking). 

2) Οξίδεη ηελ  θ. Γαξζηλνύ Διέλε ηνπ Γεκεηξίνπ ρξήζηε ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ δηαηεξεί 
ν Γήκνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ ζηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο 

3) Ζ παξνύζα απόθαζε αλαηξεί νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε ζρεηηθή απόθαζε . 
 

                          Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 192/2018 

                

    Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                       ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

Τπογραφή                                                                             Τπογραφές                                           

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                           Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

                                               ΓΔΠΟΗΝΑ  ΜΠΗΣΗΝΑ  

ΑΔΑ: Ψ0ΒΟΩΗΛ-Δ6Κ
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