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Από το αριθ.6/5-5-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 50

Περίληψη
Έκδοση κωδικών για τη χρήση e-banking, κατάργηση κωδικών
e-banking και της χρεωστικής κάρτας συναλλαγών και
εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης

Στην Ξάνθη σήμερα 5 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.9889/29-4-2021
έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους,
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 38
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
20. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
21. Παπά Σοφία
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
22. Παπαδάκης Θεοφάνης
4. Ασκαρίδης Ηλίας
23. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Βογιατζής Κωνσταντίνος
24. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
6. Γεωργιάδης Δημοσθένης
25. Παπαχρόνης Ιωάννης
7. Γουναρίδης Στυλιανός
26. Παυλίδου Ελισάβετ
8. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
27. Σπανίδης Μιχαήλ
9. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
28. Σταματιάδης Σταμάτης
10. Ελευθεριάδης Απόστολος
29. Σταυρακάρας Παναγιώτης
11. Ζερενίδης Ιωάννης
30. Ταρενίδης Παναγιώτης
12. Ηλιάδης Θωμάς
31. Τοπ Σινάν
13. Καλογερής Γεώργιος
32. Τσαρεκτσή Τζενάν
14. Καμαρίδης Ιπποκράτης
33. Τσακιρίδης Αφεντούλης
15. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
34. Φανουράκης Εμμανουήλ
16. Καφφετζής Κωνσταντίνος
35. Χαριτωνίδου Ειρήνη
17. Λύρατζης Πασχάλης
36. Χασάν Ογλού Φερτούν
18. Μελισσόπουλος Σάββας
37. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
19. Μπαντάκ Σιαμπάν
38. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3. Σαββίδης Ματθαίος
2. Ιγιαννίδης Στέφανος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και ο Πρόεδρος Κοινότητας
Δαφνώνα, Σπυρίδων Χωραφάς .
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Στυλιανός
Γουναρίδης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Κυριάκος
Παπαδόπουλος, Ελισάβετ Παυλίδου και Παναγιώτης Ταρενίδης, πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης, Καφφετζής, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Γεώργιος
Χατζηθεοδώρου, μετά την ψήφιση του 1ου θέματος, Σινάν Τόπ κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος, Σάββας
Μελισσόπουλος, Γεώργιος Καλογερής και Σοφία Παπά μετά την ψήφιση του 2ου θέματος, Κωνσταντίνος
Βογιατζής, Πασχάλης Λύρατζης, Μιχαήλ Σπανίδης, και Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού μετά την ψήφιση του 3ου
θέματος και Θεοφάνης Παπαδάκης μετά την ψήφιση του 4ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
μέσω τηλεδιάσκεψης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης τις
αριθμ.πρωτ.9188/20-4-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία
έχει ως εξής:
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«Έχοντας υπόψη: Τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
«περί έντοκης κατάθεσης εσόδων των Δήμων και κοινοτήτων». Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4483/17
οι οποίες Α. αντικατέστησαν την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.3979/11 όπου ορίζεται: Επιτρέπεται η
είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική
εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. προς φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, καθώς και τους Ο.Τ.Α. οι' και β' βαθμού με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή
λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο
όνομά τους και Β. προστέθηκε το άρθρο 2 όπου ορίζεται " Η καταβαλλόμενη εφεξής ή η τυχόν
καταβληθείσα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος από τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού προμήθεια προς
τους οικείους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τη χρήση « Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και
μέσων πληρωμών» (P.O.S), καθώς και για τη μεταφορά χρημάτων μέσω λογαριασμών πληρωμών με
υπηρεσίες τύπου web-banking, θεωρείται νόμιμη, εφόσον έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τους
οικείους νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του ν. 3862/2010, που πληρούν τις
προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου των
ανωτέρω φορέων και των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις” 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 για την εύρυθμη λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας, γιατί πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα καθημερινής εικόνας των λογαριασμών που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα, για την
απεικόνιση παρακολούθηση των εσόδων του Δήμου για όσο το δυνατό λιγότερες εγχρήματες συναλλαγές
καθώς και την πληρωμή των δαπανών από απόσταση μέσω διαδικτύου. Την αρ. 17518/Ν4/12-02-2021
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 418/Γ'/25-02-2021) με την οποία μετατάχθηκε
ο
Πραφτσιώτης
Γεώργιος
στη
Δ/νση
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Ξάνθης.
την
αρ.ΔΠΘ/ΔΔΚ/58807/7289/14-7-2020 (ΦΕΚ 1188/Γ'/28-7-2020) με την οποία μετατάχθηκε ο Αποστολίδης
Ελευθέριος ΤΟΥ Απόστολου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. 6. Την αριθ.204/6618/23-03-2021 Απόφαση
Δημάρχου με θέμα « Ορισμός Ειδικής Ταμία του Δήμου Ξάνθης». 7. Το αρ.πρωτ.6940/29-03-2021 έγγραφο
με θέμα «Καθήκοντα Ειδικού Ταμία Δήμου Ξάνθης”
Με την αρ. αριθ. 204/6618/23-03-2Ο21 Απόφαση Δημάρχου ορίστηκε αναπληρωτής του Ειδικού
Ταμία του Δήμου Ξάνθης η υπάλληλος Μαϊδου Μαρίνα-Πηνελόπη του Γεωργίου ΠΕ Διοικητικού με
βαθμό Α'. Καθώς η αναπλήρωση αφορά όλα τα καθήκοντα του Ειδικού Ταμία του Δήμου, κρίνεται
απαραίτητη η έκδοση κωδικών για τη χρήση (e — banking) από τους τηρούμενους λογαριασμούς του
Δήμου Ξάνθης στην Τράπεζα Πειραιώς για την ανωτέρω υπάλληλο, προκειμένου μέσω του απόρρητου
κωδικού πρόσβασης να μπορεί να παρακολουθεί τα έσοδα και να έχει πρόσβαση στο σύστημα
ηλεκτρονικών πληρωμών.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης κωδικών επίκειται :
Α. Η υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής WINBANK μεταξύ
του Δήμου Ξάνθης και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ. Συγκεκριμένα, η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στο
Δήμο τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ από απόσταση, με
χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το
σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Β. Η ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.2190/1920 και μόνο
για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank και από τους τηρούμενους λογαριασμούς
του Δήμου Ξάνθης στην Τράπεζα Πειραιώς, υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους, στην
υπάλληλο Μαϊδου Μαρίνα-Πηνελόπη του Γεωργίου, η οποία, με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά
περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύει
έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές του.
Γ. Η εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, δηλαδή του Δημάρχου κου Τσέπελη
Εμμανουήλ προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου την ως άνω σύμβαση,
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και Κάθε άλλο
συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη .
Δ. Η ακύρωση των κωδικών για τη χρήση (e — banking) από τους τηρούμενους λογαριασμούς του Δήμου
Ξάνθης στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., του πρώην υπαλλήλου Πραφτσιώτη Γεωργίου του Στέργιου λόγω
μετάταξής του σε άλλη υπηρεσία.
Ε. Η ακύρωση των κωδικών για τη χρήση (e banking) και της χρεωστικής κάρτας συναλλαγών του πρώην
υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης Αποστολίδη Ελευθέριου του Απόστολου από τους τηρούμενους
λογαριασμούς του Δήμου Ξάνθης στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., λόγω μετάταξής του σε άλλη υπηρεσία.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:
Α) Την έκδοση κωδικών αριθμών e banking τους οποίους θα λάβει η υπάλληλος Μαϊδου ΜαρίναΠηνελόπη του Γεωργίου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α', η οποία ορίστηκε με την αριθ.204/6618/23-03-2021
Απόφαση Δημάρχου Ειδική Ταμίας του Δήμου, προκειμένου να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά πληρωμές
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προς τρίτους (αφού πριν έχουν προηγηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες της υπηρεσίας) και να παρακολουθεί
τα έσοδα.
Β) Την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης δηλαδή τον Δήμαρχο κο Τσέπελη
Εμμανουήλ προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου την ως άνω σύμβαση, με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην
παραπάνω σύβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
Γ) Την κατάργηση των κωδικών για τη χρήση (e - banking) από τους τηρούμενους λογαριασμούς του
Δήμου Ξάνθης στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., του πρώην υπαλλήλου Πραφτσιώτη Γεωργίου του Στέργιου
λόγω μετάταξής του σε άλλη υπηρεσία.
Δ) Την κατάργηση των κωδικών για τη χρήση (e - banking) και της χρεωστικής κάρτας συναλλαγών του
πρώην υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης Αποστολίδη Ελευθέριου του Απόστολου από τους τηρούμενους
λογαριασμούς του Δήμου Ξάνθης στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., λόγω μετάταξής του σε άλλη υπηρεσία».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έκδοση κωδικών αριθμών e banking τους οποίους θα λάβει η υπάλληλος Μαϊδου ΜαρίναΠηνελόπη του Γεωργίου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α', η οποία ορίστηκε με την αριθ.204/6618/23-032021 Απόφαση Δημάρχου Ειδική Ταμίας του Δήμου, προκειμένου να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά
πληρωμές προς τρίτους (αφού πριν έχουν προηγηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες της υπηρεσίας) και να
παρακολουθεί τα έσοδα.
Β) Την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης δηλαδή τον Δήμαρχο κο Τσέπελη
Εμμανουήλ προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου την ως άνω
σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή όπως και κάθε άλλο
συνημμένο στην παραπάνω σύβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
Γ) Την κατάργηση των κωδικών για τη χρήση (e - banking) από τους τηρούμενους λογαριασμούς του
Δήμου Ξάνθης στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., του πρώην υπαλλήλου Πραφτσιώτη Γεωργίου του
Στέργιου λόγω μετάταξής του σε άλλη υπηρεσία.
Δ) Την κατάργηση των κωδικών για τη χρήση (e - banking) και της χρεωστικής κάρτας συναλλαγών του
πρώην υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης Αποστολίδη Ελευθέριου του Απόστολου από τους τηρούμενους
λογαριασμούς του Δήμου Ξάνθης στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., λόγω μετάταξής του σε άλλη υπηρεσία
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές Απόσπασμα
Ξάνθη, 10-5-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου

