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Ε.Η.∆.  ΘΕΜΑ: «Άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού στην EUROBANK 
ERGASIAS AE και έγκριση χορήγησης πρόσβασης του ∆ήµου στο σύστηµα 
ηλεκτρονικής τραπεζικής EUROBANK e- banking της Τράπεζας»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
1.11.2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
26267/27-10-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 20/2017) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και 
στους  Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

O ∆ήµαρχος : AΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραµµατέας :  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ∆ΡΕΟΥ (σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος 
Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου) 

 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 238/2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26882/3-11-2017 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 1.11.2017 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 20/2017 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
15. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
16. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 

 

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, 
µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 28 παρόντες 
και 5 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  
Κουµαριανός  Ευάγγελος                               Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Καλαµπόκης  Ιωάννης                                   Αγαγιώτου  Βασιλική                                                    

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                     Σιώρης  Νικόλαος 

Ανανιάδης  Νικόλαος                                      Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                      ∆ούλος  Ορέστης  
Παπαλουκά  Ευτυχία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 

ΑΔΑ: 7Ξ1446ΜΩ0Ι-Τ1Μ



 3 

Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
Τοµπούλογλου Ιωάννης  
Κοπελούσος  Χρήστος  
Αράπογλου  Γεώργιος  

Πλάτανος  Ελευθέριος  

Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

 

    
Σηµειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα   η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών  ο 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Οι κ.κ. Λ.Γεωργαµλής, Ι.Τοµπούλογλου, Γ.Αράπογλου, Ελ. Πλάτανος, ∆.Κανταρέλης, 

Απ. Κόντος, Κ.Ντάτσης, Μ.Κουτσάκης και Α.Αναγνώστου-Καρκάνη (σύνολο 9) 

αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση στο τέλος της συζήτησης επί του 1ου θέµατος Ε.Η.∆. 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

 

Απουσίες :  

Η ∆ηµ. Σύµβουλος κα ∆.Ε.Γκούµα απουσίαζε δικαιολογηµένα, έχοντας ενηµερώσει σχετικά 

τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρόντος του κ. ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής  δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

2ο  θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα το ∆.Σ. και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συµφώνησε να 

συζητηθεί, ως κατεπείγον. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 
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συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

2ο  ΘΕΜΑ Ε.Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο Θέµα Ε.Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 26459/30-10-2017 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: Άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού στην EUROBANK ERGASIAS AE 

και έγκριση χορήγησης πρόσβασης του ∆ήµου στο σύστηµα 
ηλεκτρονικής τραπεζικής EUROBANK e- banking της Τράπεζας  

 
Κύριε Πρόεδρε, 
 

1)Με βάση τις διατάξεις  του Ν.3463/2006 άρθρο 171  παρ. 2 ‘’ Έντοκη κατάθεση 
εσόδων των ∆ήµων και κοινοτήτων’’ Το ποσό που µπορεί να διατηρεί σε µετρητά στο 
ταµείο ο δηµοτικός ή κοινοτικός ταµίας ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
Τα υπόλοιπα κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασµό όψεως ή προθεσµιακό, σε 
πιστωτικό ίδρυµα που καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου. Τοποθέτηση των ταµειακών διαθεσίµων σε άλλου είδους τραπεζικά και 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού 
∆ηµοσίου. 

Με βάση την ΠΟΛ. 1082/26.05.2016 (ΦΕΚ 1744/15.06.2016) ορίζεται: 
«οφειλές προς το ∆ηµόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες κατ΄ εξαίρεση 
εξακολουθούν να εισπράττονται από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες 
(∆.Ο.Υ.)/Ελεγκτικά Κέντρα, καταβάλλονται υποχρεωτικά µε επιταγές ή µε χρήση 
χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, εφόσον το προς καταβολή-ανά ηµέρα-ποσό 
υπερβαίνει συνολικά τα 100ευρώ (100€) 

Με δεδοµένη τη διάθεση του ∆ήµου να διερευνήσει την αλλαγή του 
εµπορικού τραπεζικού ιδρύµατος  στο οποίο διατηρεί µέρος των αποθεµατικών του 
αλλά και την εξυπηρέτηση  των πολιτών ώστε να µπορούν να καταθέτουν σε όποια 
τράπεζα επιθυµούν προτείνεται το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού στην  
EUROBANK ERGASIAS AE. 

Προτείνονται υπόλογοι διαχειριστές  να είναι από κοινού : 
A) O Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών  κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ 

µε αναπληρωτή  του το ∆ήµαρχο κ. Βασιλόπουλο Αριστείδη και  
B) Β) Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  Ταµείου – ειδική ταµίας  κα 

Βουλγαρίδου Ελισάβετ µε αναπληρώτριά της την κα Στροµπολάκου 
Γεωργία, αναπληρώτρια ειδική ταµία και διαχειρίστρια. 
Οι οποίοι θα εκδίδουν, οπισθογραφούν επιταγές εις διαταγή και υπέρ του 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας 

 
2) Είναι απαραίτητη η  υπογραφή σύµβασης χρήσης του συστήµατος ηλεκτρονικής 
τραπεζικής Eurobank e-banking µεταξύ του ∆ήµου και της EUROBANK ERGASIAS 
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Α.Ε.. Η εν λόγω σύµβαση θα δώσει στον ∆ήµο µας τη δυνατότητα να διενεργεί 
τραπεζικές συναλλαγές µε την EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. από απόσταση, µε χρήση 
ποικίλων τεχνολογικών µεθόδων και υποδοµών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο, 
το σταθερό και κινητό τηλεφωνικό δίκτυο κ.λπ. 

 
Μέσω του συστήµατος e banking είναι δυνατές οι εξής ενδεικτικά τραπεζικές 
συναλλαγές : Μεταφορές ποσών από/σε λογαριασµούς του ∆ήµου µεταφορά ποσών 
από λογαριασµό του ∆ήµου σε λογαριασµό άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου 
στην Τράπεζα Πειραιώς, πληρωµή Φ.Π.Α., αποστολή εµβασµάτων σε Ελλάδα και 
εξωτερικό, αποστολή αρχείου µισθοδοσίας των υπαλλήλων του ∆ήµου, αποστολή 
αρχείου µαζικών πληρωµών (π.χ. προµηθευτών), αποστολή αρχείου εµβασµάτων, 
συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές, αγοραπωλησία µετοχών, ακύρωση ή τροποποίηση 
εντολών πληρωµής, πληρωµή  πιστωτικής κάρτας κλπ. 

 
Προτείνουµε λοιπόν την ανάθεση της εκπροσώπησης του ∆ήµου για τη διενέργεια 
συναλλαγών µέσω του συστήµατος  Eurobank e- banking στα ακόλουθα πρόσωπα µε 
τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόµενους σε κάθε περίπτωση όρους :  

 
(Σηµ. : Οι συνδυασµοί των συναλλαγών ανά χρηµατικό ποσό που παρατίθενται 
παρακάτω είναι ενδεικτικοί, όπως επίσης είναι δυνατή και η οριοθέτηση πρόσβασης 
σε επιµέρους συναλλαγές, είτε φέρουν είτε όχι χρηµατικά όρια). 
 
1. Στην κα Βουλγαρίδου Ελισάβετ, Προϊσταµένη Ταµείου και Ειδικό Ταµία του 

∆ήµου και στην κα Στροµπολάκου Γεωργία, αναπληρώτρια Ταµία και 
∆ιαχειρίστρια Ταµείου του ∆ήµου, οι οποίες η καθεµία χωριστά µε τη χρήση ή την 
πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού 
αναγνώρισής του από το σύστηµα Εurobank e- banking θα δεσµεύουν έγκυρα το 
∆ήµο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην της αγοραπωλησίας µετοχών, και µέχρι 
του ποσού των 300.000,00 €  ανά συναλλαγή. 

2. Για τη διενέργεια συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας µετοχών, για ποσά άνω 
των 300.000,00 € ανά συναλλαγή, απαιτείται η από κοινού χρήση ή 
πληκτρολόγηση δύο (2) απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης, εκ των 
οποίων ο ένας πρέπει να ανήκει στον κ. ∆ήµαρχο και ο δεύτερος σε έναν εκ των 
ανωτέρω δύο υπαλλήλων του ∆ήµου. 

3. Τέλος απαιτείται η χρήση ή η πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου 
προσωπικού κωδικού αναγνώρισης της κας Βουλγαρίδου Ελισάβετ, Προϊσταµένης 
Ταµείου και Ειδικό Ταµία του ∆ήµου και της κας Στροµπολάκου Γεωργίας, 
αναπληρώτριας Ταµία και ∆ιαχειρίστριας Ταµείου του ∆ήµου, για τις εξής 
ενδεικτικά συναλλαγές :  
 

• Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας 
• Αιτήσεις-τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασµών (π.χ. 

∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ.). 
• Αιτήσεις για έκδοση νέου µπλοκ επιταγών. 
• Αναλυτική κίνηση λογαριασµών (statements). 
• Πρόσβαση µέσω της επιλογής «Ιστορικό Ενεργειών» σε όλες τις 

συναλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσω του συστήµατος Εurobank 
e- banking ανά εξουσιοδοτηµένο χρήστη (“Internal Auditor”). 

 
Επίσης προτείνουµε να εξουσιοδοτηθεί ο κ. ∆ήµαρχος προκειµένου να υπογράψει στο 
όνοµα και για λογαριασµό του ∆ήµου τη νέα σχετική σύµβαση, µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή, όπως και κάθε άλλο συνηµµένο στην 
ανωτέρω σύµβαση παράρτηµα ή σχετική πρόσθετη πράξη. 
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3)Προτείνεται η χορήγηση κωδικού πρόσβασης µόνο για την παρατήρηση του 
λογαριασµού του ∆ήµου που θα ανοιχτεί στην ΕUROBANK ERGASIAS A.E. , µέσω του 
συστήµατος ηλεκτρονικής τραπεζικής ΕUROBANK e – banking για τον υπάλληλο του 
∆ήµου και εισπράκτορα του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου  κ. Παχνή Κωνσταντίνο .Η εν 
λόγω χορήγηση κωδικού  θα είναι µόνο για παρατήρηση και όχι για συναλλαγές και 
θα µπορεί ο εισπράκτορας να βλέπει τις καταθέσεις που αφορούν το ∆ηµοτικό 
Κοιµητήριο. 
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά  

 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 171 παρ. 2 του Ν. 3463/06 
• Την ΠΟΛ. 1082/26.05.2016 (ΦΕΚ 1744/15.06.2016) 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

Ι. Το άνοιγµα εκ µέρους του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
τραπεζικού λογαριασµού στην  Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE.  µε 
δεδοµένη τη διάθεσή του να διερευνήσει την αλλαγή του εµπορικού τραπεζικού 
ιδρύµατος  στο οποίο διατηρεί µέρος των αποθεµατικών του αλλά και την 
εξυπηρέτηση  των πολιτών ώστε να µπορούν να καταθέτουν σε όποια τράπεζα 
επιθυµούν. 
 

Ορίζονται υπόλογοι διαχειριστές  να είναι από κοινού : 
 

Α) O Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών  κ. Λάλος – Αναγνώστου 
Μιχαήλ µε αναπληρωτή  του το ∆ήµαρχο κ. Βασιλόπουλο Αριστείδη 
και  
Β) Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  Ταµείου – ειδική ταµίας  κα 
Βουλγαρίδου Ελισάβετ µε αναπληρώτριά της την κα Στροµπολάκου 
Γεωργία, αναπληρώτρια ειδική ταµία και διαχειρίστρια. 
Οι οποίοι θα εκδίδουν, οπισθογραφούν επιταγές εις διαταγή και υπέρ του 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. 
 

ΙΙ. Την ανάθεση της εκπροσώπησης του ∆ήµου για τη διενέργεια συναλλαγών µέσω 
του συστήµατος  Eurobank e- banking στα ακόλουθα πρόσωπα µε τις παρακάτω 
εξουσίες υπό τους αναγραφόµενους σε κάθε περίπτωση όρους :  
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(Σηµ. : Οι συνδυασµοί των συναλλαγών ανά χρηµατικό ποσό που παρατίθενται 
παρακάτω είναι ενδεικτικοί, όπως επίσης είναι δυνατή και η οριοθέτηση πρόσβασης 
σε επιµέρους συναλλαγές, είτε φέρουν είτε όχι χρηµατικά όρια). 
 

1. Στην κα Βουλγαρίδου Ελισάβετ, Προϊσταµένη Ταµείου και Ειδικό Ταµία του 
∆ήµου και στην κα Στροµπολάκου Γεωργία, αναπληρώτρια Ταµία και 
∆ιαχειρίστρια Ταµείου του ∆ήµου, οι οποίες η καθεµία χωριστά µε τη χρήση ή 
την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού 
αναγνώρισής του από το σύστηµα Εurobank e- banking θα δεσµεύουν έγκυρα 
το ∆ήµο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην της αγοραπωλησίας µετοχών, και 
µέχρι του ποσού των 300.000,00 €  ανά συναλλαγή. 

2. Για τη διενέργεια συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας µετοχών, για ποσά 
άνω των 300.000,00 € ανά συναλλαγή, απαιτείται η από κοινού χρήση ή 
πληκτρολόγηση δύο (2) απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης, εκ 
των οποίων ο ένας πρέπει να ανήκει στον κ. ∆ήµαρχο και ο δεύτερος σε έναν 
εκ των ανωτέρω δύο υπαλλήλων του ∆ήµου. 

3. Τέλος απαιτείται η χρήση ή η πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του 
απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης της κας Βουλγαρίδου 
Ελισάβετ, Προϊσταµένης Ταµείου και Ειδικό Ταµία του ∆ήµου και της κας 
Στροµπολάκου Γεωργίας, αναπληρώτριας Ταµία και ∆ιαχειρίστριας Ταµείου 
του ∆ήµου, για τις εξής ενδεικτικά συναλλαγές :  

 
• Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας 
• Αιτήσεις-τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασµών (π.χ. 

∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ.). 
• Αιτήσεις για έκδοση νέου µπλοκ επιταγών. 
• Αναλυτική κίνηση λογαριασµών (statements). 
• Πρόσβαση µέσω της επιλογής «Ιστορικό Ενεργειών» σε όλες τις 

συναλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσω του συστήµατος 
Εurobank e- banking ανά εξουσιοδοτηµένο χρήστη (“Internal 
Auditor”). 

 
Εξουσιοδοτείται επίσης ο ∆ήµαρχος προκειµένου να υπογράψει στο όνοµα και για 
λογαριασµό του ∆ήµου τη νέα σχετική σύµβαση, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που περιγράφονται σε αυτή, όπως και κάθε άλλο συνηµµένο στην ανωτέρω σύµβαση 
παράρτηµα ή σχετική πρόσθετη πράξη. 
 
ΙΙΙ. 
 
Εγκρίνεται η χορήγηση κωδικού πρόσβασης µόνο για την παρατήρηση του 

λογαριασµού του ∆ήµου που θα ανοιχτεί στην ΕUROBANK ERGASIAS A.E. , µέσω του 

συστήµατος ηλεκτρονικής τραπεζικής ΕUROBANK e – banking για τον υπάλληλο του 

∆ήµου και εισπράκτορα του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου  κ. Παχνή Κωνσταντίνο .Η εν 

λόγω χορήγηση κωδικού  θα είναι µόνο για παρατήρηση και όχι για συναλλαγές και 

θα µπορεί ο εισπράκτορας να βλέπει τις καταθέσεις που αφορούν το ∆ηµοτικό 

Κοιµητήριο 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   238/2017. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ∆ΡΕΟΥ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
Κουµαριανός  Ευάγγελος 
Καλαµπόκης  Ιωάννης 
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπαλουκά  Ευτυχία 

Παπακώστας  Βασίλειος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 
Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραµαρά  Γεωργία 
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 
Ανεµογιάννης Γεώργιος 
Κοπελούσος  Χρήστος 

Παπανικολάου  Νικόλαος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Τµήµα Ταµείου 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
- Εξουσιοδοτούµενους υπαλλήλους του ∆ήµου 

 

ΑΔΑ: 7Ξ1446ΜΩ0Ι-Τ1Μ


		2017-11-03T09:49:11+0200
	Athens




