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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 6ης/23-03-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 28/2020 
ΘΕΜΑ: 
 

Εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου για την κατάθεση αιτήματος 
έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο 
σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ καθώς και 
τον ορισμό υπαλλήλων χρήσης των υπηρεσιών winbank  για  τη 
διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου. 
 

 Στο Βελβεντό 23 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00., τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση 
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 σε 
συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 673/19-03-2020 πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 
 Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, 
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών δήλωσαν συμμετοχή -16- 
μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Τσέγκος Νικόλαος 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Τράντα Ιωάννα   
8 Καμκούτης Θωμάς   
9 Αχίλλας Γεώργιος   

10 Ζορζοβίλης Ζήνων   
11 Κουκόλη Σοφία   
12 Τέτος Νικόλαος    
13 Παπαδημητρίου Ζήνων    
14 Μανώλας Αριστείδης    
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή  οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 

  1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 
  2 Κουκάλης Ζήνων 
  3 Μύρος Δημήτριος 
  4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη 
  5 Τζάτσου Βάϊα 
  6 Παπανδρίτσα Μαρία 
  7 Μυλωνά Κατίνα 

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή  οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 

  1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
  2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου 
  3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση 

του Δημάρχου, η οποία στάλθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα 
εξής: 

Για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου 
μας με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου που απαιτείται στα γκισέ των τραπεζών και 
τον ταχύτερο, ακριβέστερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο των τραπεζικών μας 
συναλλαγών αλλά και λόγω λήψης μέτρων για τον covid-19 (Κορονοϊός), κρίνεται 
απαραίτητο οι τραπεζικές συναλλαγές να γίνονται ηλεκτρονικά.  

   Επίσης, η απόδοση κωδικών για τη διενέργεια ηλεκτρονικών τραπεζικών 
συναλλαγών κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ταμειακής 
Υπηρεσίας του Δήμου, γιατί πρέπει να έχουμε καθημερινή εικόνα των λογαριασμών 
που τηρούνται στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την απεικόνιση παρακολούθηση των 
εσόδων του Δήμου καθώς και την πληρωμή των δαπανών από απόσταση μέσω 
διαδικτύου. 

Με τις αριθ. 14,15,16 και 18/2019 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βελβεντού, ανοίχτηκαν στην τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., οι παρακάτω τραπεζικοί 
λογαριασμοί του Δήμου Βελβεντού: 
• GR63 0171 0920 0060 9214 6833 229 (Ταμειακής Διαχείρισης) 
• GR39 0171 0920 0060 9214 6921 543 (Μισθοδοσίας υπαλλήλων) 
• GR86 0171 0920 0060 9214 6921 667 (Κληροδότημα Νικ. ή Πολύκαρπου 
Δελβίζη) 
• GR42 0171 0920 0060 9214 6921 586 (Κληροδότημα Ζήνωνος Ι. 
Παπαναστασίου). 

Ενόψει των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ένταξη 
των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Βελβεντού στην τράπεζα Πειραιώς 
Α.Ε. στο σύστημα των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών winbank και την 
υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με 
την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ καθώς και τον ορισμό υπαλλήλων χρήσης των υπηρεσιών 
winbank  για  τη διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις 
και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την ένταξη των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος 
Βελβεντού στην τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., στο σύστημα των ηλεκτρονικών 
τραπεζικών συναλλαγών (winbank) και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης 
πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών (winbank) με την τράπεζα 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Στεργιόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου με Α.Δ.Τ. Ξ.631709 
και Α.Φ.Μ. 031348260, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων, 
Περιουσίας, Κληροδοτημάτων και Ταμείου της Δ/νσης Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού να προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο (υπογραφή  
σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank ) με την 
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., για την ένταξη των τραπεζικών λογαριασμών του 
Δήμου βελβεντού, που τηρούνται στην  Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., στο σύστημα 
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank και σε περίπτωση νομίμου κωλύματος, τον 
κ.  Κανταρτζή Νεκτάριο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ.825254 και 
Α.Φ.Μ.107807262, στέλεχος του Γραφείου Ταμείου του Τμήματος Εσόδων, 
Περιουσίας, Κληροδοτημάτων και Ταμείου της Δ/νσης Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού.  

3. Ορίζει τους ανωτέρω να πιστοποιηθούν ως χρήστες από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε. και να διαθέτουν τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου ο 
καθένας χωριστά μέσω του απόρρητου κωδικού πρόσβασης να μπορεί να 
παρακολουθεί τα έσοδα και να έχει πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικών 
πληρωμών όπως περιγράφεται παραπάνω. Με την από κοινού χρήση ή 
πληκτρολόγηση, των απόρρητων προσωπικών  κωδικών αναγνώρισής τους, θα 
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δεσμεύουν έγκυρα το Δήμο, σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας 
μετοχών, μέσω του συστήματος  winbank, για πληρωμές (μεταφορά ποσών 
από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμό άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., αποστολή εμβασμάτων από όλους τους λογαριασμούς που 
τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή 
Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής. 

  
 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 24 Μαρτίου 2020 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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