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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 02.02.2011 
Συνεδρίασης Νο. 3/2011 του Δ.Σ. του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για έγκριση χορήγησης πρόσβασης του Δήμου στο 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank της Τράπεζας Πειραιώς» 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήμερα στις 02.02.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 699/28.01.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 2/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στην κα 
Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Πετρούλα 
Π. Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη 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: παρόντες: 32 
και απόντες: 1, ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής           Γεωργαμλής Λύσανδρος     
Κανταρέλης Δημήτριος                                                              
Μπόβος Χαράλαμπος       
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος               
Παϊδας Αδαμάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη     
Σιμιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Δημακόπουλος Χρήστος 
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Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσμά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούμα Δανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
  
 
Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν 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.  

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής δημόσιας 

συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Κατά την συζήτηση του 5ΟΥ θέματος και μετά, αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. 

Γεωργαμλής. 

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στο 6ο θέμα συζήτησης της Η.Δ. που εισάγεται και με 

βάση το υπ΄αρ. πρωτ. 690/252.01.2011 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του θέματος Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χαρ. Μπόβο, ο οποίος και ανέπτυξε την εισήγηση του 

θέματος που έχει ως ακολούθως :  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την υπογραφή σύμβασης χρήσης του συστήματος 
ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank μεταξύ του Δήμου και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.. 
Η εν λόγω σύμβαση θα δώσει στον Δήμο μας τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές 
συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, με χρήση ποικίλων 
τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο, το 
σταθερό και κινητό τηλεφωνικό δίκτυο κ.λ.π. 

 
Μέσω του συστήματος Winbank είναι δυνατές, ενδεικτικά, οι εξής τραπεζικές 
συναλλαγές : Μεταφορές ποσών από/σε λογαριασμούς του Δήμου μεταφορά ποσών 
από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου 
στην Τράπεζα Πειραιώς, πληρωμή Φ.Π.Α., αποστολή εμβασμάτων σε Ελλάδα και 
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εξωτερικό, αποστολή αρχείου μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου, 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 Δήμου για τη διενέργεια 
συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank 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 Κυριακή Τσανάκου, Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας και Ταμία του 

Δήμου και στην κα Γεωργία Στρομπολάκου, αναπληρώτρια Ταμία και 
Διαχειρίστρια Ταμείου του Δήμου, οι οποίες η καθεμία χωριστά με τη χρήση ή την 
πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού 
αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank θα δεσμεύουν έγκυρα το Δήμο 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 στην κα Δήμαρχο και ο δεύτερος σε έναν εκ των 
ανωτέρω δύο υπαλλήλων του Δήμου. 

3. Τέλος απαιτείται η χρήση ή η πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου 
προσωπικού κωδικού αναγνώρισης της κας Κυριακής Τσανάκου, Προϊσταμένης 
Ταμειακής Υπηρεσίας και Ταμία του Δήμου, για τις εξής ενδεικτικά συναλλαγές :  

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

ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.). 
• Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών. 
• Αναλυτική κίνηση λογαριασμών (statements). 

4. Στην κα Γεωργία Στρομπολάκου, αναπληρώτρια Ταμία και Διαχειρίστρια Ταμείου 
του Δήμου, η οποία με την πληκτρολόγηση του απόρρητου προσωπικού κωδικού 
αναγνώρισής της από το σύστημα Winbank θα έχει πρόσβαση μέσω της επιλογής 
«Ιστορικό Ενεργειών» σε όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω 
του συστήματος Winbank ανά εξουσιοδοτημένο χρήστη (“Internal Auditor”). 
 

Επίσης προτείνουμε να εξουσιοδοτηθεί η κα Δήμαρχος προκειμένου να υπογράψει 
στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου 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. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
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Ακολούθως έλαβαν τον λόγο οι επικεφαλείς των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές, 
οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν 
αναλυτικά στα πρακτικά της Συνεδριάσεως. 
 
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέμα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και κάλεσε 
το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία,  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

1. Εγκρίνει την χορήγηση πρόσβασης του Δήμου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Τραπεζικής Winbank της Τράπεζας Πειραιώς. 

 
2. Αναθέτει την εκπροσώπηση του Δήμου για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του 

Συστήματος Winbank της Τράπεζας Πειραιώς στις ακόλουθες υπαλλήλους της 

Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας, (με την σημείωση ότι 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) ως εξής: 

 
- Στην κα Κυριακή Τσανάκου, ΔΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας και 

Ταμία του Δήμου και στην κα Γεωργία Στρομπολάκου, ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού, 

Αναπληρώτρια Ταμία και Διαχειρίστρια Ταμείου του Δήμου, οι οποίες η καθεμία 

χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου 

προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank θα δεσμεύουν 

έγκυρα το Δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και 

μέχρι του ποσού των 300.000,00 €  ανά συναλλαγή. 

- 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 στην κα Δήμαρχο και ο δεύτερος σε έναν εκ των ανωτέρω δύο υπαλλήλων 

του Δήμου. 

- Τέλος απαιτείται η χρήση ή η πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου 

προσωπικού κωδικού αναγνώρισης της κας Κυριακής Τσανάκου, Προϊσταμένης 

Ταμειακής Υπηρεσίας και Ταμία του Δήμου, για τις εξής ενδεικτικά συναλλαγές :  

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

ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.). 

• Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών. 

• Αναλυτική κίνηση λογαριασμών (statements). 

- Στην κα Γεωργία Στρομπολάκου, αναπληρώτρια Ταμία και Διαχειρίστρια Ταμείου 

του Δήμου, η οποία με την πληκτρολόγηση του απόρρητου προσωπικού κωδικού 

αναγνώρισής της από το σύστημα Winbank θα έχει πρόσβαση μέσω της επιλογής 

«Ιστορικό Ενεργειών» σε όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του 

συστήματος Winbank ανά εξουσιοδοτημένο χρήστη (“Internal Auditor”). 

 

3. Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο, κα Ε. Γαϊτανά-Αποστολάκη, προκειμένου να υπογράψει 

στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου τη νέα σχετική σύμβαση με την Τράπεζα 

Πειραιώς, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή, όπως και 

κάθε άλλο συνημμένο στην ανωτέρω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη 

πράξη. 

 

4. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 
 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  11/2011. 
 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 

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

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                              ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 

Μπόβος Χαράλαμπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 
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Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Γραμμένος Σπυρίδων 

                Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσμά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούμα Δανάη-Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 

Κοιν.: 
1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Τμήμα Ταμιακής Υπηρεσίας  
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