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ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  19/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 102/2018
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  14η του  μήνα  Οκτωβρίου του  έτους  2018 ημέρα  της  εβδομάδας

Κυριακή και ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
1249/10-10-2018  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύτηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βασιλική Ευαγγελία
2) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Κουτσοδόντη Αγγελική
5) Κούτικα Αγγελική
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης
7) Κουτσοδόντη Βασιλική
8) Δημητρέλης Νικόλαος

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να
συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:

1. Ορισμός  εκπροσώπου  και  παροχή  εξουσιοδότησης  για  τη  διαχείριση  των  τραπεζικών
λογαριασμών του Δήμου Ψαρών

Το κατεπείγον του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να προβούμε
άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την είσπραξη του ποσού χρηματοδότησης
του δήμου το οποίο προέρχεται από πιστώσεις του έργου 2003ΣΕ005500005 «Πρόγραμμα πρόληψης
και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και
Β’ βαθμού της Χώρας».
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και αποδέχεται την πρόταση της
προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το  εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών:

Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα
εξής:  
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          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος 
3) Τσαπής Μάρκος
4) Βασιλικής Ιωάννης
5) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Ορισμός  εκπροσώπου  και  παροχή  εξουσιοδότησης  για  τη
διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ψαρών.
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«1. Εφόσον  η  διαχείριση  των  εσόδων  ενός  Δήμου  ή  μιας  Κοινότητας  έχει  ανατεθεί  στο  Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, το χρηματικό υπόλοιπο που απομένει στα δημόσια ταμεία στο τέλος κάθε
έτους κατατίθεται εντόκως στο ταμείο αυτό. Το επιτόκιο μπορεί να είναι κατώτερο από το επιτόκιο των
δανείων που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά μία μονάδα το πολύ. Το προϊόν του
τόκου εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2. Το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας ορίζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας
και  Οικονομικών.  Τα  υπόλοιπα  κατατίθενται  εντόκως,  σε  λογαριασμό  όψεως  ή  προθεσμιακό,  σε
πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Τοποθέτηση
των ταμειακών διαθεσίμων σε άλλου είδους τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν επιτρέπεται
εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.»

Κατ΄  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  εκδόθηκε  η  ΚΥΑ  4686/22.01.2008  (ΦΕΚ
164/05.02.2008) Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται
σε μετρητά στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο, η οποία ορίζει τα εξής: 
«1.Καθορίζει  ως  ανώτατο  όριο  του  χρηματικού  ποσού  που  μπορεί  να  διατηρείται  σε  μετρητά
(τραπεζογραμμάτια και κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του δημοτικού ή κοινοτικού ταμείου, σε ημερήσια
βάση,  για  την  εξυπηρέτηση της  συναλλακτικής  κίνησης του οικείου  ΟΤΑ,  ποσοστό  δέκα τοις  εκατό
(10%) του ενός δωδεκάτου (1/12) του συνολικού ποσού που του κατανεμήθηκε αποκλειστικά ως τακτική
επιχορήγηση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική απόφασή
μας περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων.
2.Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,  με απόφασή του που εκδίδεται αμέσως μετά την ψήφιση του
προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ και που ισχύει για το έτος που αφορά ο προϋπολογισμός, δύναται να
καθορίζει μικρότερο χρηματικό ποσό, τηρούμενο σε μετρητά στο ταμείο του δήμου ή της κοινότητας,
από το ανωτέρω τιθέμενο όριο, εκτιμώντας τις πραγματικές συναλλακτικές ανάγκες αυτού/ής.».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 203 και 204 του Ν. 4555/19.07.2018 εισάγονται
νέες ρυθμίσεις σε θέματα διατάκτη στους ΟΤΑ α βαθμού, καθώς και εκκαθάρισης δαπανών – εντολής
πληρωμών. 
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 204 του εν λόγω Νόμου αναφέρεται:.. 1. «Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος ο δήμαρχος παύει να έχει την ιδιότητα του εκκαθαριστή των δαπανών και του εντολέα των
πληρωμών.  Όπου  στις  διατάξεις  του  β.δ.  της  17.5/15.6.1959  και  του  ν.  3463/2006  ορίζεται  ότι  ο
δήμαρχος υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης και χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή ότι
εκδίδει  χρηματικά εντάλματα,  νοείται  στη  θέση  του  ο  Προϊστάμενος  Οικονομικών Υπηρεσιών ή  τα
ιεραρχικώς  υφιστάμενα  όργανα  που  εξουσιοδοτούνται  από  αυτόν.  Οι  πράξεις  εκκαθάρισης  και  τα
χρηματικά εντάλματα πληρωμής φέρουν επίσης την υπογραφή του συντάκτη τους». 
Στη  δε  παράγραφο  6  αναφέρεται  ρητώς  ότι  «Η έκδοση  ή  συνυπογραφή  ή  παραλαβή  ή  εξόφληση
επιταγών  από τον  δήμαρχο για  λογαριασμό του  δήμου και  γενικά  η  ανάμιξή  του  σε  διαχειριστικές
ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας δεν επιτρέπονται». 

Προκειμένου  λοιπόν  να  συνεχιστεί  απρόσκοπτα  και  ομαλά  η  λειτουργία  Ταμείου,  επιπέδου  μη
αυτοτελούς  οργανικής  μονάδας,  που λειτουργεί  εντός  του Αυτοτελούς  Τμήματος  Διοικητικών  και
Οικονομικών Υπηρεσιών, εισηγούμαστε:

1) Τον ορισμό και την εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου στους λογαριασμούς του Δήμου Ψαρών,
για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με την  Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και με τα
πιστωτικά  ιδρύματα  Τράπεζα  Πειραιώς  Α.Ε. και  Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος και  που
απαιτούνται  για  την  οικονομική  διαχείριση  των  ταμειακών  διαθεσίμων  του  δήμου,  οι  οποίες
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:
α) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του
Δήμου και διαχείριση αυτών
β) παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών
γ)  έντυπες  εντολές  του  δήμου  για  εκτέλεση  εμβασμάτων  και  πληρωμών  σε  προμηθευτές  ,
πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς - αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους
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δ)  έντυπες  εντολές  του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς  ποσών μεταξύ  των ιδίων τραπεζικών
λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση
ε) λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων
στ) χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών (e-banking) για εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές ποσών,
ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών 
η) λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά
τους λογαριασμούς, που κινεί ο δήμος.

2) Ειδικότερα  εισηγούμαστε  τον  ορισμό  νόμιμου  εκπροσώπου  και  υπεύθυνου  Λογαριασμού  του
υπολόγου Δήμου Ψαρών στην Τράπεζα της Ελλάδος για όλους τους λογαριασμούς, καθώς και για
όποιον  άλλον  προκύψει  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  ο  οποίος  θα  προβαίνει  στις
απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης του δήμου έναντι της Τράπεζας
της  Ελλάδος  δεσμεύοντας  αυτόν  με  την  υπογραφή  του  καθώς  και  στη  διεκπεραίωση  πάσης
φύσεως τραπεζικών συναλλαγών.

3) Την εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημάρχου βάσει των διατάξεων του αρ. 58
παρ.  1  περιπτ.  β΄  &  δ΄  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  κ.  Κωνσταντίνο  Βρατσάνο  ως
εκπρόσωπο  του  δήμου,  ο  οποίος  θα  υπογράψει  την  απαιτούμενη  από  την  Τράπεζα  Ελλάδος
«Δήλωση  Ορισμού  Υπεύθυνου  Λογαριασμού»  και  θα  εξουσιοδοτήσει  τον  Υπεύθυνο
Λογαριασμού (με την έννοια του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ 44009/ΔΕ5154/8.10.2013 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστηκότητας –
ΦΕΚ Β 2595/15.10.2013) προκειμένου να κινεί τον λογαριασμό και κυρίως να δίνει ηλεκτρονικά
εντολές προς την Τράπεζα Ελλάδος για την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς
τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

4) Τη συνέχιση της εκπροσώπησης του δήμου, για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος
Winbank/ e-banking, από την Ταμία του Δήμου Ψαρών Γιάννη Αρχόντισσα του Χριστοδούλου, η
οποία  με  τη  χρήση ή πληκτρολόγηση,  κατά περίπτωση,  του απόρρητου προσωπικού  κωδικού
αναγνώρισης της από το σύστημα Winbank/ e-banking, θα δεσμεύει έγκυρα τον δήμο σε όλες τις
συναλλαγές του, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών. Επίσης με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά
περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης θα εκπροσωπεί το Δήμο Ψαρών
για τις εξής συναλλαγές:
 Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας
 Αιτήσεις – τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. Δ.Ε.Η., ΟΤΕ κ.λ.π.)
 Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών
 Αναλυτική κίνηση λογαριασμών (statesments)

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη:
 τις παρ.1, 2 του άρθρου 171 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
 την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008)
 τις διατάξεις του ΒΔ/τος 17/5 από 15/06/1959 Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού

των Δήμων και Κοινοτήτων
 τις  διατάξεις  του Ν.  4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018)  “Πρόγραμμα Κλεισθένης”  με  τις

οποίες  εισάγονται  διατάξεις  αναφορικά  με  την  απαγόρευση  έκδοσης  ή  συνυπογραφής  ή
παραλαβής ή εξόφλησης επιταγών από το Δήμαρχο για λογαριασμό του δήμου και γενικά
ανάμιξης του σε διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας (άρθρο 204, παρ. 6).

 Την αναγκαιότητα ορισμού εκπροσώπου για την κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών
του δήμου (έκδοση επιταγών, αναλήψεις, εντολές μεταφοράς, είσπραξη επιχορηγήσεων και
γενικότερα κάθε ενέργεια διαχείρισης) στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και στα πιστωτικά
ιδρύματα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να διασφαλιστεί η
ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του δήμου

 Την ανάγκη διενέργειας  τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση με χρήση του διαδικτύου
(internet) για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία ταμείου στο δήμο 
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 την ανάγκη εξουσιοδότησης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημάρχου βάσει των διατάξεων
του αρ. 58 παρ. 1 περιπτ. β΄ & δ΄ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», κ. Κωνσταντίνο Βρατσάνο
ως εκπρόσωπο του δήμου, ο οποίος θα υπογράψει την απαιτούμενη από την Τράπεζα Ελλάδος
«Δήλωση  Ορισμού  Υπεύθυνου  Λογαριασμού»  και  θα  εξουσιοδοτήσει  τον  υπεύθυνο
διαχείρισης  λογαριασμών  προκειμένω  να  κινεί  τον  λογαριασμό  και  κυρίως  να  δίνει
ηλεκτρονικά εντολές  προς  την Τράπεζα Ελλάδος για την διενέργεια  εμβασμάτων από τον
Λογαριασμό  προς  τραπεζικούς  λογαριασμούς  τρίτων  που  τηρούνται  στην  Ελλάδα  ή  το
εξωτερικό

 την υπ’ αρ. 4/2012 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΒΟΧΨΩΗΧ-2Σ5 ) «Ορισμός και τοποθέτηση
Δημοτικού Ταμία»

 την υπ’ αρ. 66/2018 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΟΑΚΩΗΧ-5ΣΓ) «Ανάθεση αρμοδιότητας
σύνταξης και υπογραφής και συνυπογραφής πράξεων εκκαθάρισης δαπανών και χρηματικών
ενταλμάτων  πληρωμής  σε  υπαλλήλους  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Διοικητικών  &
Οικονομικών Υπηρεσιών»

 τις διατάξεις  του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α') και ιδίως του άρθρο 151
σύμφωνα  με  το  οποίο  «Τα  καθήκοντα  των  διαχειριστών  χρημάτων,  αξιών  και  υλικού  του
Δημοσίου είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του διατάκτη και του εκκαθαριστή»

 το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 49494/18.09.2018, στο οποίο αναφέρεται ότι λόγω των ασυμβίβαστων
καθηκόντων που ορίζονται από το ν.4270/2014 για το διατάκτη και για τους εκκαθαριστές των
φορέων γενικής κυβέρνησης, διαχειριστής των λογαριασμών του Δήμου πρέπει να οριστεί ο
Ταμίας  και  για  λόγους  ασφαλείας  ενδεχομένως  δεύτερος  υπηρεσιακός  παράγοντας,
εξαιρουμένου του ΠΟΥ και όποιου άλλου ασχολείται με την εκκαθάριση – ενταλματοποίηση

 την ονομαστική κατάσταση υπηρετούντων υπαλλήλων καθώς και τους ατομικούς φακέλους
του προσωπικού Δήμου Ψαρών

 τις  σχετικές  αποφάσεις  που έχουν προηγηθεί  αναφορικά με την ανάθεση καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων στους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Ψαρών 

 τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  (ΦΕΚ  2019/τ.Β΄/09-09-2011)  του  Δήμου  Ψαρών,
όπως αυτός ισχύει σήμερα

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Τον ορισμό και  την εξουσιοδότηση της  ταμία  του Δήμου Ψαρών κ.  Γιάννη Αρχόντισσας του
Χριστοδούλου,  κλάδου  ΠΕ  Διοικητικού  Οικονομικού,  Α.Φ.Μ.  101602221-  Δ.Ο.Υ.  Χίου  ως
νόμιμου  εκπροσώπου  στους  λογαριασμούς  του  Δήμου  Ψαρών,  για  τις  συναλλαγές  που  θα
πραγματοποιούνται με την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και με τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα
Πειραιώς  Α.Ε.  και  Εθνική Τράπεζα της  Ελλάδος και  που  απαιτούνται  για  την  οικονομική
διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα
είναι:
α) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του
Δήμου και διαχείριση αυτών
β) παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών
γ)  έντυπες  εντολές  του  δήμου  για  εκτέλεση  εμβασμάτων  και  πληρωμών  σε  προμηθευτές  ,
πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς - αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους
δ)  έντυπες  εντολές  του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς  ποσών μεταξύ  των ιδίων τραπεζικών
λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση
ε) λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων
στ) χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών (e-banking) για εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές ποσών,
ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών 
η) λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών 
και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς, που κινεί ο δήμος.
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Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

2) Τον ορισμό της ταμία του Δήμου Ψαρών κ. Γιάννη Αρχόντισσας του Χριστοδούλου, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού  Οικονομικού,  Α.Φ.Μ.  101602221-  Δ.Ο.Υ.  Χίου  ως  νόμιμου  εκπροσώπου  και
Υπεύθυνου Λογαριασμού του υπολόγου Δήμου Ψαρών στην  Τράπεζα της Ελλάδος, για όλους
τους  λογαριασμούς,  καθώς  και  για  όποιον  άλλον  προκύψει  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων
Επενδύσεων, προκειμένου να προβαίνει στις απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και
εκπροσώπησης του δήμου έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος δεσμεύοντας αυτόν με την υπογραφή
της καθώς και στη διεκπεραίωση πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών. Το ανωτέρω ορισμένο
πρόσωπο  δύναται  να  εξουσιοδοτεί  οποιαδήποτε  δεύτερο  πρόσωπο  προκειμένου  να  εκτελεί
συναλλαγές του δήμου με την Τράπεζα της Ελλάδος.

3) Την εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημάρχου βάσει των διατάξεων του αρ. 58
παρ.  1  περιπτ.  β΄  &  δ΄  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  κ.  Κωνσταντίνο  Βρατσάνο  ως
εκπρόσωπο του δήμου και Υπολόγου Λογαριασμού, ο οποίος θα υπογράψει την απαιτούμενη από
την Τράπεζα Ελλάδος «Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού» και θα εξουσιοδοτήσει ως
Υπεύθυνο Λογαριασμού (με την έννοια του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ 44009/ΔΕ5154/8.10.2013
απόφαση  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Οικονομικών  και  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστηκότητας – ΦΕΚ Β 2595/15.10.2013) τη Δημοτική Ταμία κ. Γιάννη Αρχόντισσα του
Χριστοδούλου,  κλάδου  ΠΕ  Διοικητικού  Οικονομικού,  Α.Φ.Μ.  101602221-  Δ.Ο.Υ.  Χίου
προκειμένου να κινεί τον λογαριασμό και κυρίως να δίνει ηλεκτρονικά εντολές προς την Τράπεζα
Ελλάδος για την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς τραπεζικούς λογαριασμούς
τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

4) Τη συνέχιση της εκπροσώπησης του δήμου για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος
Winbank/ e-banking, από την Ταμία του Δήμου Ψαρών Γιάννη Αρχόντισσα του Χριστοδούλου, η
οποία  με  τη  χρήση ή πληκτρολόγηση,  κατά περίπτωση,  του απόρρητου προσωπικού  κωδικού
αναγνώρισης της από το σύστημα Winbank/ e-banking, θα δεσμεύει έγκυρα το δήμο σε όλες τις
συναλλαγές του, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών. Επίσης με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά
περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης θα εκπροσωπεί το Δήμο Ψαρών
για τις εξής συναλλαγές:
 Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας
 Αιτήσεις – τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. Δ.Ε.Η., ΟΤΕ κ.λ.π.)
 Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών
 Αναλυτική κίνηση λογαριασμών (statesments)

Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη και ισχύει μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου,  εκτός  αν  μεσολαβήσει  οποιαδήποτε  μεταβολή  ή  αν  ανακληθεί  η  χορηγηθείσα
εξουσιοδότηση ή αντικατασταθεί με νέα.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  102/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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