
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΑΔΑ: ΩΕΤΣΩ1Η-5ΩΘ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9/02-07-2020 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα ( 02 ) δύο  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη
και ώρα 17:00 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου  συνήλθε σε δια περιφοράς (λόγω
των έκτακτων μέτρων με σκοπό την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19),   συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Σερίφου , ύστερα από  την υπ’ αριθμ.
1607/02-07-20  πρόσκληση  του  Προέδρου  αυτού,  κ.  Χρυσολωρά  Μιχαήλ  που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου, και επιδόθηκε σε
κάθε  σύμβουλο αυτού σύμφωνα με το άρθρο 67 του Δημοτικού και  Κοινοτικού
Κώδικα 
(Ν. 3852/2010) για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :  Ορισμός νέου διαχειριστή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου
Σερίφου

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ   
                                                                           

1. Χρυσολωράς Μιχ. ,  Πρόεδρος Δ.Σ.               Κανείς
2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος 
3. Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος             
4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος
5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      
6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            
7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ
8. Λυμβαίος Ιωαν. , Δ.Σ.     
9. Μποφίλιος Π., Δ.Σ 
10. Λιβάνιος Γεώργιος                                                                                 
11. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.                               
12. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.
13. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.

                                         
     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ  1ο   :    Ορισμός  νέου  διαχειριστή  στους  τραπεζικούς  λογαριασμούς  του
Δήμου Σερίφου
 
Αριθμός Απόφασης :     100/2020
 
Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ , έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ρεβίνθη
Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ άλλων τα εξής:
Έχοντας  υπ’  όψιν α)  Τις  διατάξεις  του    Ν.4555/2018  (ΦΔΚ  133/19-7-2018.Α΄)
σύμφωνα  με  τις  οποίες   ο  Δήμαρχος  ορίζεται  Διατάκτης  ψηφίζοντας  τη  διάθεση



πιστώσεων και την έγκριση δαπανών στις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης χωρίς
την δυνατότητα εμπλοκής σε διαχειριστικές ενέργειες. 
β)   Την  υπ’  αριθμ.  140/02-07-2020  απόφαση  Δημάρχου  με  την  οποία  ορίστηκε
ταμίας του Δήμου Σερίφου η υπάλληλος  κα Δεληστογιαννάκη Ροδόπη  επομένως
προτείνω να οριστεί και υπόλογος διαχειριστής των τραπεζικών λογαριασμών που
διατηρεί  ο  Δήμος  μας  στην  τράπεζα  Alpha Bank καθώς  και  στην  Τράπεζα  της
Ελλάδος , κατάστημα Σύρου , στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρησης με αριθμό
2341/26212315. 

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τους
τις  σχετικές   διατάξεις  του  άρθρου  93  του  Ν.3463/06  και  του  άρθρου  65  του
Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
Ορίζει  εκπρόσωπο  και  υπόλογο -  διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών που 
τηρεί ο Δήμος Σερίφου στην τράπεζα Alpha Bank  καθώς και στην Τράπεζα της 
Ελλάδος , κατάστημα Σύρου , στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρησης με αριθμό 
2341/26212315 να είναι: 

(α) η   Δεληστογιαννάκη Ροδόπη του Ιωάννου μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Σερίφου 
κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ    .

Η  ανωτέρω  ορίζεται  και εξουσιοδοτείτε  ως  νόμιμος εκπρόσωπος για το σύνολο
των λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος στην τράπεζα Alpha Bank καθώς και στην
Τράπεζα της Ελλάδος , κατάστημα Σύρου ,  στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρησης
με αριθμό 2341/26212315 . 
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις συναλλαγές που εκτελούνται καθημερινά:
η διαχείριση e – banking του Δήμου με το σύνολο των ενεργειών που είναι διαθέσιμο
σε αυτό,
το άνοιγμα ή κλείσιμο λογαριασμών,
η διαχείριση των χρηματικών καταθέσεων, 
οι αναλήψεις μετρητών,
η έκδοση επιταγών,
η εντολή κάθε είδους μεταφοράς χρημάτων,
η οπισθογράφηση επιταγών,
η διαχείριση των εμβασμάτων,
οι υπογραφές των τραπεζικών επιταγών που αφορούν πληρωμές συναλλαγές με τις
τράπεζες,
η  έκδοση  των  εγγυητικών  επιστολών  για  τη  σύναψη  συμβάσεων,  όποτε  αυτή
απαιτείται εκ Νόμου ή από τις διαχειριστικές αρχές, 
η υπογραφή  για την  πραγματοποίηση εντολών εμβασμάτων, όπως και τυχόν  άλλων 
εργασιών και πράξεων σχετικών με τις τραπεζικές συναλλαγές που το δημοτικό 
Συμβούλιο θα αποφασίζει πλέον  συγκεκριμένα. 
Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη .

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους παρόντες 

Υπογραφή  Υπογραφές 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                            Τα μέλη

    ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        
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