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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου Ιλίου έναντι των  

Τραπεζικών Ιδρυμάτων 

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 65 του ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α) σχετικά με τις αρμοδιότητες του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

2. τα  άρθρα 203-205  του Ν 4555/18 (ΦΕΚ 133Α 19-7-2018) «Πρόγραμμα 

Κλεισθένης» με τα οποία οριοθετούνται οι αρμοδιότητες  του διατάκτη, του 

εκκαθαριστή, του εντολέα των δαπανών καθώς και ο ορισμός του 

Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ 

3. τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 

3463/06) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

4. τις διατάξεις του Β.Δ 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ Α 114 /15-6-59): Περί οικονομικής 

διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων ) 

5. την υπ’ αριθ.  ΚΥΑ 4686/22.01.2008 

6. το άρθρο 25 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2014) που αναφέρεται στους 

προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και 
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τα ασυμβίβαστα αυτών 

7. την ανάγκη συνέχισης χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής για 

διάφορες συναλλαγές του Δήμου με τους όρους και τις  ασφαλιστικές δικλείδες 

όπως  ισχύουν  μέχρι σήμερα 

8. τις υπ’ αρ 497/13-9-2018, 498/13-9-2018, 60084/18-8-21, 7547/1-2-22 

αποφάσεις Δημάρχου

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά για την εκπροσώπηση του Δήμου στα 

πιστωτικά ιδρύματα ως εξής:

Α. Για τη χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, ορίζεται η 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Γεωργία Πέτρη του Παύλου, η 

οποία με τη χρήση του απορρήτου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης της από το 

σύστημα θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης  μόνο μη εγχρήματων συναλλαγών. 

Β. Για την υπογραφή των επιταγών, την έκδοση και παραλαβή εγγυητικών από 

τα πιστωτικά ιδρύματα:

• Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

• Τράπεζα Πειραιώς

• Εθνική Τράπεζα

• EFG Eurobank 

• Alpha Τράπεζα και

• κάθε άλλο πιστωτικό ίδρυμα 

εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν οι κάτωθι:

1η υπογραφή: Χριστίνα Αντωνοπούλου του Βασιλείου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

του Τμήματος Ταμείου η οποία αναπληρώνεται σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος από  την Παπαευθυμίου Μάρθα του Μιλτιάδη,

2η υπογραφή: Δημητροπούλου Αναστασία του Παναγιώτη η οποία αναπληρώνεται σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από την Νίνου Ευαγγελία Ρουμπίνη 

του Νικολάου.

Γ. Για τη χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής τραπεζικής για εγχρήματες και μη 
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συναλλαγές με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους 

ορίζονται οι υπάλληλοι του Τμήματος Ταμείου ως εξής: 

1. Δημητροπούλου Αναστασία του Παναγιώτη σε πρώτο επίπεδο καταχώρησης η 

οποία αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από την Νίνου 

Ευαγγελία Ρουμπίνη του Νικολάου 

2. Χριστίνα Αντωνοπούλου του Βασιλείου σε δεύτερο επίπεδο επιβεβαίωσης η 

οποία αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από την 

Παπαευθυμίου Μάρθα του Μιλτιάδη.

Δ. Για την υπογραφή έντυπων εντολών μεταφοράς ποσών μεταξύ των 

τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου καθώς  και για εκτέλεση έντυπων εμβασμάτων 

και πληρωμών σε προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς, αρχές, 

ασφαλιστικά ταμεία κλπ. δικαιούχους εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν οι κάτωθι: 

1η υπογραφή: Δημητροπούλου Αναστασία του Παναγιώτη η οποία αναπληρώνεται σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από την Νίνου Ευαγγελία Ρουμπίνη 

του Νικολάου 

2η υπογραφή: Χριστίνα Αντωνοπούλου του Βασιλείου η οποία αναπληρώνεται σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από την Παπαευθυμίου Μάρθα του 

Μιλτιάδη. 

Ε. Για την κατάθεση των εισπράξεων του Ταμείου (μετρητά ή επιταγές) σε 

λογαριασμό του Δήμου εξουσιοδοτούνται οι εκάστοτε ορισμένοι εισπράκτορες και 

ταμίες και συγκεκριμένα οι εξής: 

Α. Γιώτη Αλεξάνδρα του Τηλεμάχου, 

Β. Αντωνοπούλου Χριστίνα του Βασιλείου, 

Γ. Δημητροπούλου Αναστασία του Παναγιώτη, 

Δ. Νίνου Ευαγγελία Ρουμπίνη του Νικολάου, 

Ε. Παπαευθυμίου Μάρθα του Μιλτιάδη. 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο Δήμαρχος α/α

Ανδριάνα Αλεβίζου 
Αντιδήμαρχος
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