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ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμ. 247 / 2019 

 

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνων που θα δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους λογαριασμούς  όψεως της Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.. 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλλιάφας Αναστάσιος  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσάκα–Αποστολοπούλου 

Ειρήνη 

ΤΑ ΜΕΛΗ : Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Σταυρούλιας 

Αλέξιος, Παπαδόπουλος Στέφανος, Αβραμίδης Σάββας, Βαθιώτης Γεώργιος, 

Μακρυδήμα Μαρία 

Αναπληρωματικά: Τσερούλα Αικατερίνη, Κυρίτσης Ηλίας, Αρσενοπούλου-Κιαγιά 

Παρασκευή, Τσίνας Γεώργιος, Αμαξοπούλου Ζωή,, Καλαντώνης Ιωάννης, Πήττα 

Ευγενία, Καραπέτρος Απόστολος, Λεϊμονής Ανδρέας 

Εκ των οποίων παρόντες (8), 

απόντες (1), οι εξής: Σταυρούλιας Αλέξιος 

και οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1900/15-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπ’ όψη του Σώματος το υπ’ αρ. τέσσερα θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και εισηγήθηκε 

Σας γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση  διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς για τις ανάγκες 

της ταμειακής διαχείρισης  οι οποίοι έχουν ανοιχθεί με αποφάσεις Δημοτικού 

Συμβουλίου στις παρακάτω τράπεζες 

• ALPHA Τράπεζα ΑΕ,  

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ   

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (π. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ), 

Για την εξυπηρέτηση των ταμειακών αναγκών της επιχείρησης προτείνεται η κίνηση των 

λογαριασμών που διατηρεί η επιχείρηση στις Τράπεζες να γίνεται με επιταγές, εντολές 

μεταφορών, αναλήψεις μετρητών που θα υπογράφονται  

• από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  κ. Αβραμίδη Σάββα 

• και την ταμία της επιχείρησης, 

οι οποίοι από κοινού και μόνον, θα υπογράφουν για την κίνηση όλων των λογαριασμών 

των τραπεζών, για αναλήψεις μετρητών καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές 

με τις ανωτέρω τράπεζες (άνοιγμα ή κλείσιμο λογαριασμών έκδοση εγγυητικών 

επιστολών κλπ.), καθώς και  για την έκδοση κωδικών και την από  κοινού χρήση  e-

banking 

 

ΑΔΑ: ΨΞΝΟΟΕΠΝ-ΓΛΦ



Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το 

προς συζήτηση θέμα, και την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΟΜΟΦΩΝΑ   

α) η κίνηση των λογαριασμών που διατηρεί η επιχείρηση στις Τράπεζες να γίνεται με 

επιταγές, εντολές μεταφορών, αναλήψεις μετρητών που θα υπογράφονται  

• από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  κ. Αβραμίδη Σάββα με ΑΦΜ: 

020290247 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ544001 

• και την ταμία της επιχείρησης, κ. Βάσσου Δέσποινα με ΑΦΜ: 048179580 και 

αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ621739 

οι οποίοι από κοινού και μόνον, θα υπογράφουν για την κίνηση όλων των λογαριασμών 

των τραπεζών, για αναλήψεις μετρητών καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές 

με τις ανωτέρω τράπεζες (άνοιγμα ή κλείσιμο λογαριασμών έκδοση εγγυητικών 

επιστολών κλπ.), καθώς και για την έκδοση κωδικών και την από κοινού χρήση  e-

banking 

β) έως τη νομιμοποίηση των υπογραφών σύμφωνα με την παρούσα απόφαση θα ισχύει η 

υπ’ αρ. 279/2018 απόφαση του Δ.Σ. η οποία έχει λάβει ήδη έγκριση από τις τράπεζες. 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  247/2019. 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΞΝΟΟΕΠΝ-ΓΛΦ
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