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ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπευθύνου σε  λογαριασμό  που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος  και αφορά το Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων  (Π.Δ.Ε.)»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
18.3.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 4723/13-
3-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 73/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 5511/23-3-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 18.3.2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 4/2015 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 30 παρόντες
και 3 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Κανταρέλης  Δημήτριος
Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Παπανικολάου  Νικόλαος
Ανανιάδης  Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
Χαραμαρά  Γεωργία
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Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου  Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης  Μιχαήλ
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

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

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος

Κατερίνης.

 Το 16ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε μετά το 11ο θέμα αυτής, ενώ κατά τα λοιπά

τηρήθηκε η σειρά με την οποία ήταν εγγεγραμμένα τα θέματα στην Η.Δ..

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Η κ. Α.Γαλαζούλα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και

πριν την ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ.

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την

ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ..

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση

μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 16ου θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο

20ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

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.Δ.

20ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4148/5-3-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήματος Ταμείου του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα,
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

Θέμα :Ορισμός υπευθύνου σε  λογαριασμό  που τηρείται  στην Τράπεζα της Ελλάδας
και αφορά το πρόγραμμα  δημοσίων επενδύσεων  (Π.Δ.Ε.).

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ΄αριθμ.44009/ΔΕ 5154
(ΦΕΚ 2595/15-8-2013)  του Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονομικών και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εκσυγχρονίζεται το σύστημα πληρωμών  των
δαπανών  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με την υιοθέτηση από
01.01.2015 νέας διαδικασίας εκτέλεσης πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών εντολών προς
την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), η οποία θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους
τρόπους πληρωμής. Επιδιωκόμενοι στόχοι της τροποποίησης του συστήματος
πληρωμών είναι, αφενός, η επιτάχυνση των πληρωμών και αφετέρου η ενίσχυση της
διαφάνειας των πληρωμών του δημοσίου με την κατάργηση της επαφής μεταξύ
εντολέα πληρωμής και δικαιούχου. Αναλυτικότερα:

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. αναφέρεται ότι  η  πληρωμή των δαπανών
του ΠΔΕ πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών εντολών, και ειδικότερα με την
καταβολή του εντελλόμενου ποσού με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρεχόμενου προς τούτο σχετικού αποδεικτικού. Κάθε
ηλεκτρονική εντολή αποτελεί για την  Τράπεζα της Ελλάδος εντολή πληρωμής και
εκτελείται αυτόματα χωρίς παρεμβάσεις. Η εντολή δίνεται από τον υπάλληλο του
δημοσίου που έχει οριστεί υπόλογος διαχειριστής του λογαριασμού  του έργου ή από
εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ή από
το αρμόδιο προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του οικείου νομικού προσώπου
ή οργανισμού ή επιχείρησης. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 45778/18-9-20014
διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική
Γραμματεία Επενδύσεων ΕΣΠΑ, τα ΝΠΔΔ  είναι τα ίδια υπόλογοι διαχειριστές των
λογαριασμών και οι πληρωμές των έργων ΠΔΕ  πραγματοποιούνται με ευθύνη τους.
Κατά συνέπεια με απόφασή του  το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει  εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο                     ( υπεύθυνος λογαριασμού όπως ορίζεται στη άνω
Κ.Υ.Α.) το οποίο έχει την ευθύνη της ορθής έκδοσης - αποστολής της ηλεκτρονικής
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εντολής πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διενέργεια εμβασμάτων από
το λογαριασμό προς τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή
στο Εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα :

1. Ο Υπεύθυνος Λογαριασμού θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα επιτρέπει την
κίνηση του Λογαριασμού σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης και ασφάλειας που
καθορίζει κάθε φορά η Τράπεζα της Ελλάδος. Ιδίως, ο Υπεύθυνος Λογαριασμού θα
παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να
πιστοποιηθούν τα στοιχεία και η υπογραφή του και να παραλάβει κάθε στοιχείο ή
συσκευή που είναι απαραίτητα για την ηλεκτρονική κίνηση του Λογαριασμού.

2. Σε περίπτωση που οριστεί από τον Υπόλογο Λογαριασμού άλλο φυσικό πρόσωπο
για τη διαχείριση του Λογαριασμού ή παυθεί για οποιονδήποτε λόγο, οριστικά ή
προσωρινά, η εξουσία του Υπεύθυνου Λογαριασμού να διαχειρίζεται τον Λογαριασμό,
ο Υπόλογος Λογαριασμού θα γνωστοποιήσει εγγράφως τη μεταβολή χωρίς
καθυστέρηση στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα φροντίσει για την παράδοση κάθε
στοιχείου ή συσκευής στην Τράπεζα της Ελλάδος που θα έχει παραδοθεί στον
Υπεύθυνο Λογαριασμού για την κίνηση του Λογαριασμού. Μέχρι τη συντέλεση των
ανωτέρω ενεργειών κάθε κίνηση του Λογαριασμού από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού
παραμένει έγκυρη και δεσμευτική για τον Υπόλογο Λογαριασμού.

3. Η ανάκληση της εξουσιοδότησης που δίνεται με την παρούσα γίνεται μόνο με
έγγραφη δήλωση του Υπολόγου Λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος με την
οποία ανακαλείται η εξουσιοδότηση ή με την οποία εξουσιοδοτείται άλλο πρόσωπο
για τη διαχείριση του Λογαριασμού. Μέχρι την περιέλευση τέτοιας δήλωσης στην
Τράπεζα της Ελλάδος κάθε κίνηση του Λογαριασμού από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού
παραμένει έγκυρη και δεσμευτική για τον Υπόλογο Λογαριασμού.

4. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής των αναγκαίων για την κίνηση
του Λογαριασμού στοιχείων ο Υπόλογος Λογαριασμού θα ενημερώσει αμελλητί
εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Σε περίπτωση κλεισίματος του Λογαριασμού ο Υπόλογος Λογαριασμού θα
φροντίσει για την παράδοση κάθε στοιχείου ή συσκευής στην Τράπεζα της Ελλάδος
που θα έχει παραδοθεί στον Υπεύθυνο Λογαριασμού για την κίνηση του
Λογαριασμού.

6. Στο περιθώριο της παρούσας εμπεριέχεται δείγμα υπογραφής του Υπεύθυνου
Λογαριασμού. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να θεωρήσει το παραπάνω δείγμα
υπογραφής αυθεντικό και κάθε υπογραφή που ομοιάζει προς το δείγμα αυτό ως
προερχόμενη από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους
χρήσης και ασφάλειας του Λογαριασμού. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται
οποτεδήποτε αλλά ουδέποτε υποχρεούται να ζητεί πρόσθετα μέτρα πιστοποίησης της
ταυτότητας του Υπεύθυνου Λογαριασμού και της νομιμότητας των εντολών του
αναφορικά με τον Λογαριασμό.

Παρακαλούμε σε επόμενη Συνεδρίασή σας και προκειμένου να εφαρμοστεί ο νέος
τρόπος πληρωμής των δαπανών  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),

ΑΔΑ: ΨΕΑΠΩΗΓ-Τ5Π



6

όπως εξουσιοδοτήσετε τη Mεταξιώτη Σταυρούλα του Ευαγγέλου ,  υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ.
της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  , κλάδου ΠΕ  Διοικητικού – Οικονομικού  και
βαθμού Δ΄ (ΑΦΜ 055166236, τηλ. 2132049062 – 2132049067, email
:tm_tamiaki@neafiladelfeia.gr), ως υπεύθυνη:

 του  ειδικού  λογαριασμού  δημοσίων επενδύσεων (έργων)
23/3012107580224010 που τηρείται  στην Τράπεζα της Ελλάδος με υπόλογο
διαχειριστή το Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος  και αφορά το έργο με κωδικό
2012ΣΕ07580224 και τίτλο ‘’Αναβάθμιση στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας
Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας’’

Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί 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 Δ.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»)
 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ΄αριθμ.44009/ΔΕ 5154 (ΦΕΚ

2595/15-8-2013)
 Την υπ΄αριθμ. 45778/18-9-2014 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων ΕΣΠΑ

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξουσιοδοτεί την κα Μεταξιώτη Σταυρούλα του Ευαγγέλου, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ.
της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  /Τμήματος Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και  βαθμού Δ΄ (Α.Φ.Μ. 055166236, τηλ.
2132049062 – 2132049067, email :tm_tamiaki@neafiladelfeia.gr), ως υπεύθυνη του
κάτωθι  ειδικού λογαριασμού δημοσίων επενδύσεων (έργων) που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) με υπόλογο διαχειριστή το Δήμο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος , στο πλαίσιο της εφαρμογής από 01.01.2015 νέου τρόπου πληρωμής
των δαπανών  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.):

 του  ειδικού  λογαριασμού  δημοσίων επενδύσεων (έργων)
23/3012107580224010 που τηρείται  στην Τράπεζα της Ελλάδος με υπόλογο
διαχειριστή το Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος  και αφορά το έργο με κωδικό
2012ΣΕ07580224 και τίτλο ‘’Αναβάθμιση στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας
Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας’’

ΑΔΑ: ΨΕΑΠΩΗΓ-Τ5Π
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Η ανωτέρω υπάλληλος του Δήμου έχει την ευθύνη της ορθής έκδοσης - αποστολής
της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διενέργεια
εμβασμάτων από το λογαριασμό προς τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα :

1. Ο Υπεύθυνος Λογαριασμού θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα επιτρέπει
την κίνηση του Λογαριασμού σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης και
ασφάλειας που καθορίζει κάθε φορά η Τράπεζα της Ελλάδος. Ιδίως, ο
Υπεύθυνος Λογαριασμού θα παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στην Τράπεζα της
Ελλάδος προκειμένου να πιστοποιηθούν τα στοιχεία και η υπογραφή του και
να παραλάβει κάθε στοιχείο ή συσκευή που είναι απαραίτητα για την
ηλεκτρονική κίνηση του Λογαριασμού.

2. Σε περίπτωση που οριστεί από τον Υπόλογο Λογαριασμού άλλο φυσικό
πρόσωπο για τη διαχείριση του Λογαριασμού ή παυθεί για οποιονδήποτε λόγο,
οριστικά ή προσωρινά, η εξουσία του Υπεύθυνου Λογαριασμού να
διαχειρίζεται τον Λογαριασμό, ο Υπόλογος Λογαριασμού θα γνωστοποιήσει
εγγράφως τη μεταβολή χωρίς καθυστέρηση στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα
φροντίσει για την παράδοση κάθε στοιχείου ή συσκευής στην Τράπεζα της
Ελλάδος που θα έχει παραδοθεί στον Υπεύθυνο Λογαριασμού για την κίνηση
του Λογαριασμού. Μέχρι τη συντέλεση των ανωτέρω ενεργειών κάθε κίνηση
του Λογαριασμού από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού παραμένει έγκυρη και
δεσμευτική για τον Υπόλογο Λογαριασμού.

3. Η ανάκληση της εξουσιοδότησης που δίνεται με την παρούσα γίνεται μόνο με
έγγραφη δήλωση του Υπολόγου Λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος
με την οποία ανακαλείται η εξουσιοδότηση ή με την οποία εξουσιοδοτείται
άλλο πρόσωπο για τη διαχείριση του Λογαριασμού. Μέχρι την περιέλευση
τέτοιας δήλωσης στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε κίνηση του Λογαριασμού
από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού παραμένει έγκυρη και δεσμευτική για τον
Υπόλογο Λογαριασμού.

4. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής των αναγκαίων για την
κίνηση του Λογαριασμού στοιχείων ο Υπόλογος Λογαριασμού θα ενημερώσει
αμελλητί εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Σε περίπτωση κλεισίματος του Λογαριασμού ο Υπόλογος Λογαριασμού θα
φροντίσει για την παράδοση κάθε στοιχείου ή συσκευής στην Τράπεζα της
Ελλάδος που θα έχει παραδοθεί στον Υπεύθυνο Λογαριασμού για την κίνηση
του Λογαριασμού.

6. Στο περιθώριο της παρούσας εμπεριέχεται δείγμα υπογραφής του Υπεύθυνου
Λογαριασμού. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να θεωρήσει το παραπάνω
δείγμα υπογραφής αυθεντικό και κάθε υπογραφή που ομοιάζει προς το δείγμα
αυτό ως προερχόμενη από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους
χρήσης και ασφάλειας του Λογαριασμού. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος
δικαιούται οποτεδήποτε αλλά ουδέποτε υποχρεούται να ζητεί πρόσθετα μέτρα
πιστοποίησης της ταυτότητας του Υπεύθυνου Λογαριασμού και της
νομιμότητας των εντολών του αναφορικά με τον Λογαριασμό.

ΑΔΑ: ΨΕΑΠΩΗΓ-Τ5Π
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά Ευτυχία

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος

Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Χαραμαρά  Γεωργία

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου Χριστίνα

Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κόντος  Απόστολος

Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

ΑΔΑ: ΨΕΑΠΩΗΓ-Τ5Π
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Εσωτερική Διανομή :

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Ταμείου
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας

ΑΔΑ: ΨΕΑΠΩΗΓ-Τ5Π
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