
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αρ.Πρωτ:671/08-09-2015  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ  
 
                                                    Αριθ. Απόφασης. 32η/2015 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό 11ης /2015 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γαύδου  

 

ΘΕΜΑ 2ον: Ορισµός χρήστη της υπηρεσίας Web Banking 

 

Στη Γαύδο σήµερα 07/09/2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου Γαύδου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Γαύδου, 

ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 662/03-09-2015 πρόσκληση της Προέδρου του, που 

επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο  13 µελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 8 και ονοµαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                                      ∆ηµοτικού Σύµβουλοι 

1.Λαµπάκης Ευστράτιος   1. Βαϊλακάκη Αγγελική 

2.Τσιγωνάκης Εµµ.   2. Βαϊλακάκης Εµµ. 

3.Τσακίρογλου Ελένη                                                    3.Κουµαντατάκης Γεώργιος 

4.Μιχελαράκης Εµµ.   4.Τζανιδάκης Ματθαίος 

5.Τζουνάρας Βασίλειος                                                  5.Κατράκη Γεωργία 

6. Στεφανάκη Λίλιαν                                                        

7. Μπικογιαννάκη Μαρία 

8. Τσιριντάνη Σοφία 
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Η ∆ήµαρχος Καλλίνικου Ευαγγελία προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Τα  

πρακτικά τηρήθηκαν από τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Μιχελαράκη Εµµ.  

Η Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «Ορισµός χρήστη 

της υπηρεσίας Web Banking»  γνωστοποιώντας τα εξής: 

∆εδοµένου ότι ο  ∆ήµος Γαύδου δεν διαθέτει  ταµειακή υπηρεσία και εξυπηρετείται από 

την Ταµειακή Υπηρεσία του  ∆ήµου Χανίων έχοντας συνυπογράψει προγραµµατική σύµβαση 

θα πρέπει να αποφασίσουµε για τον ορισµό του υπόλογου που θα   είναι χρήστη της 

υπηρεσίας web Banking, θα εξουσιοδοτηθεί για την παραλαβή κωδικών, για την υπογραφή 

σύµβασης και σχετικών αποδεικτικών εντύπων, για την παραλαβή συσκευής e-token και για 

την διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η υπάλληλος που της έχει ανατεθεί η ταµειακή 

υπηρεσία του δήµου Γαύδου είναι η κ. Πετράκη Άννα, ταµίας του ∆ήµου Χανίων. 

  

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ορίσει χρήστη της υπηρεσίας web Banking που θα 

εξουσιοδοτείται για την παραλαβή κωδικών, για την υπογραφή σύµβασης και σχετικών 

αποδεικτικών εντύπων, για την παραλαβή συσκευής e-token και για την διενέργεια 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Προτείνεται να οριστεί η κ. Πετράκη Άννα. 

Τα µέλη της αντιπολίτευσης συµφώνησαν µε τον ορισµό της κ. Πετράκη  µε την 

προϋπόθεση ότι κάθε συναλλαγή θα κοινοποιείται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση τους gavdosgiaolous@gmail.com. 

 

Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του 

� την ανωτέρω εισήγηση  

� τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010,  

� την Προγραµµατική Σύµβαση µε το ∆ήµο Χανίων για την εξυπηρέτηση της ταµειακής 

υπηρεσίας του ∆ήµου Γαύδου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Ορίζει ως χρήστη της υπηρεσίας web Banking που θα εξουσιοδοτείται για την παραλαβή 

κωδικών, για την υπογραφή σύµβασης και σχετικών αποδεικτικών εντύπων, για την 

παραλαβή συσκευής e-token και για την διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών την κ. Πετράκη 

Άννα, ταµία του ∆ήµου Χανίων. 
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Μειοψήφησε ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μιχελαράκης Εµµ. αναφέροντας ότι ψηφίζει 

αρνητικά λόγω του ότι προυπήρξε παλαιότερα υπεξαίρεση από λογαριασµό e-banking  της 

κοινότητας Γαύδου. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 32/2015. 

   

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ                       

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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