
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  028/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 23527/31.03.2022               ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου Ιλίου έναντι 
των Τραπεζικών Ιδρυμάτων 

 

Σήμερα την 24η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ 

συνήλθε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20379/18.03.2022 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του 

Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 

την 18.03.2022, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 

παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του 

ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», 

δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση 

και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διάδοσης της πανδημίας, ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 643 ΥΠΕΣ (Α.Π.:69472/24.09.2021): Σύγκληση 

και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας» και στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 

19515/12.10.2021). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 
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ΙΩΑΝΝΗΣ,, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, 

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΡΗΓΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

Μέλη Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 2ου  θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για 

την εκπροσώπηση του Δήμου Ιλίου έναντι των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 20910/22.03.2022 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«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 

τα ασυμβίβαστα αυτών 

7. Την ανάγκη συνέχισης χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής για 

διάφορες συναλλαγές του Δήμου με τους όρους και τις ασφαλιστικές δικλείδες 
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όπως ισχύουν μέχρι σήμερα 

8. Τις υπ’ αρ 497/13.09.2018, 498/13.09.2018, 60084/18.08.21, 7547/01.02.22 
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 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   
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                                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.» 
 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  την εκπροσώπηση του Δήμου στα πιστωτικά ιδρύματα, ως κατωτέρω: 

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. 
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Γ. Για τη χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής τραπεζικής για εγχρήματες και μη 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. 
 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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