ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 330/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 19067/20-9-2019
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Βεροιώτης Αλέξανδρος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Βερύκιος Σπυρίδων
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Σαρανταένας Ιωάννης
12
13
Ζουριδάκης Ευτύχιος
13
14
Γαζής Αναστάσιος
14
15
Σκληρός Φίλιππος
15
16
Σολδάτος Γεώργιος
16
17
Βλάχου Ειρήνη
17
18
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
18
19
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
19
20
Σέρβος Κωνσταντίνος
20
21
Περδικάρης Αθανάσιος
21
22
Χαλικιάς Ευάγγελος
22
23
Γληγόρης Χρήστος
23
24
Γληγόρης Κωνσταντίνος
24
25
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
25
26
Μελάς Γεράσιµος
26
27
Γαζής Νικόλαος
27
28
Λάζαρης Απόστολος
28
29
Βερροιώτης Ευάγγελος
29
30
Ζαβιτσάνος Πέτρος
30
31
Κατωπόδη Νίκη
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
τριάντα ένα (31) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 2 εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 20 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για α) για τη χορήγηση εξουσιοδότησης εκπροσώπων του ∆ήµου για την
διενέργειας οικονοµικών συναλλαγών µε τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, EUROBANK και Αlpha Bank και β) για
συναλλαγές e- banking µε την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς γ) Παροχή εξουσιοδότησης για την
κατάθεση αιτήµατος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύµβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστηµα
ηλεκτρονικών πληρωµών µε την τράπεζα Eurobank καθώς και τον ορισµό υπαλλήλων χρήσης των υπηρεσιών e –
banking της Τράπεζας Εurobank.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ∆.Σ.
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Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της Η.∆., ο Πρόεδρος
πρότεινε στο Σώµα, τη συζήτηση του ανωτέρω θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ.7
του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 στο οποίο ορίζονται τα εξής:
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δηµοτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση εισήγηση του
προέδρου ή του δηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την πλειοψηφία
των παρόντων µελών του, ότι ένα θέµα το οποίο δεν είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το
συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των
παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής.»
Στη συνέχεια είπε: Το ανωτέρω θέµα θεωρείται κατά την κρίση µου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί
κατά προτεραιότητα και αφορά: α) για τη χορήγηση εξουσιοδότησης εκπροσώπων του ∆ήµου για την διενέργειας
οικονοµικών συναλλαγών µε τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, EUROBANK και Αlpha Bank και β) για συναλλαγές ebanking µε την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς γ) παροχή εξουσιοδότησης για την κατάθεση αιτήµατος
έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύµβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστηµα ηλεκτρονικών πληρωµών µε
την τράπεζα Eurobank καθώς και τον ορισµό υπαλλήλων χρήσης των υπηρεσιών e – banking της Τράπεζας
Εurobank.»
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά α) για τη χορήγηση εξουσιοδότησης εκπροσώπων του ∆ήµου για
την διενέργειας οικονοµικών συναλλαγών µε τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, EUROBANK και Αlpha Bank και β) για
συναλλαγές e- banking µε την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς γ) παροχή εξουσιοδότησης για την
κατάθεση αιτήµατος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύµβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστηµα
ηλεκτρονικών πληρωµών µε την τράπεζα Eurobank καθώς και τον ορισµό υπαλλήλων χρήσης των υπηρεσιών e –
banking της Τράπεζας Εurobank.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής :
«Έχοντας υπόψη:
1.Την αριθµ. 9231/24.5.2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού ως αναπληρωτή προϊσταµένου της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ελλαπόρτα Σπυρίδωνα του Φιλίππου του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού και
την αριθµ. 22919/11.10.2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί αναπλήρωσής του από τη Γεωργάκη Κωνσταντίνα του
Χρυσοστόµου του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού
2. Την αριθµ. 26865/13.10.2014 απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας περί ορισµού ως ∆ηµοτικού Ταµία του Κορφιάτη
Ιωάννη του Περικλή του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού και την αριθµ. 10536/24.5.2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού
της Κοψιδάς Μαρίας του Σπυρίδωνος του κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, ως αναπληρώτριας
ταµία
3.Τις σχετικές αποφάσεις ∆ηµάρχου Λευκάδας για την ανάθεση καθηκόντων δηµοτικών εισπρακτόρων στο ∆ήµο
Λευκάδας
4.Το γεγονός ότι η ισχύς της γνωµάτευσης για την νοµιµοποίηση των εκπροσώπων για το ∆ήµο Λευκάδας έληξε
στις 31/8/2019 και δεδοµένου ότι µεταξύ των δικαιολογητικών για την ανανέωσή της σύµφωνα µε τις σχετικές
επιστολές των τραπεζών Εθνική, Πειραιώς, EUROBANK και Αlpha Bank είναι και η απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε την οποία θα καθορίζεται το είδος των συναλλαγών και τα πρόσωπα που θα διενεργούν τις
συναλλαγές αυτές.
5.Την συνέχεια της απρόσκοπτης λειτουργίας των συναλλαγών µέσω των λογαριασµών που τηρεί στις παραπάνω
τράπεζες
6. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 204 του Ν. 4555/19.07.2018 µε τις οποίες εισάγονται νέες ρυθµίσεις σε θέµατα
διατάκτη στους ΟΤΑ α βαθµού, καθώς και εκκαθάρισης δαπανών – εντολής πληρωµών.
Καλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει απόφαση ώστε:
A) Nα εξουσιοδοτήσει τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου:
1. Τον ∆ελλαπόρτα Σπυρίδωνα του Φιλίππου του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού αναπληρωτή πρ/νο της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε αναπληρώτρια τη Γεωργάκη Κωνσταντίνα του Χρυσοστόµου του κλάδου ΠΕ1
∆ιοικητικού, αναπληρ. πρ/νη του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών και τον Κορφιάτη
Ιωάννη του Περικλή του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, ∆ηµοτικό Ταµία µε αναπληρώτρια την Κοψιδά Μαρία του
Σπυρίδωνος του κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, αναπληρώτρια ∆ηµοτικό Ταµία, να διενεργούν τις
παρακάτω συναλλαγές µε τις Τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, EUROBANK και Αlpha Bank και οι οποίες απαιτούνται
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για την οικονοµική διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων του δήµου που υπάρχουν στους λογαριασµούς που τηρεί
ο ∆ήµος στις Τράπεζες αυτές, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:
α) Υποβολή αιτήµατος για έκδοση µπλοκ επιταγών παραλαβή και χρήση αυτών β) έντυπες εντολές του δήµου για
εκτέλεση εµβασµάτων και πληρωµών σε προµηθευτές, πιστωτές, µισθωτούς, δηµόσιους οργανισµούς - αρχές,
ασφαλιστικά ταµεία κλπ δικαιούχους γ) έντυπες εντολές του ∆ήµου για εκτέλεση µεταφοράς ποσών µεταξύ των
ιδίων τραπεζικών λογαριασµών για λογιστική τακτοποίηση δ) λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων ε) λήψη
αντιγράφων κινήσεων λογαριασµών και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασµούς, που
κινεί ο δήµος
B) Nα εξουσιοδοτηθούν οι παρακάτω υπάλληλοι του ∆ήµου:
Κορφιάτης Ιωάννης του Περικλή του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, ∆ηµοτικός Ταµίας και Κοψιδά Μαρία του
Σπυρίδωνος του κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, αναπληρώτρια Ταµίας, οι οποίοι είναι ήδη
πιστοποιηµένοι ως χρήστες από την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, να διενεργούν ηλεκτρονικές
συναλλαγές e-banking για εκτέλεση εµβασµάτων και πληρωµών µέσω των Τραπεζών αυτών στους εκεί
λογαριασµούς που διατηρεί ο ∆ήµος µας.
Γ) Να εξουσιοδοτηθούν οι ∆ηµοτικοί εισπράκτορες του ∆ήµου: Κόγκας Πέτρος του ∆ηµητρίου, κλάδου ∆Ε1
∆ιοικητικού, Γεωργάκη Γερασιµούλα του Παναγιώτη, κλάδου ∆Ε38 Χειριστών Η/Υ, Μαρούλη Στυλιανή του
Γρηγορίου, κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού, Ζόγγου Ευαγγελία του Ιωάννη, κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού και Πολίτης
Κωνσταντίνος του Θρασύβουλου, κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού, προκειµένου να καταθέτουν µετρητά και επιταγές από
εισπράξεις του ∆ήµου, στους τραπεζικούς λογαριασµούς που τηρεί ο ∆ήµος Λευκάδας.
∆) Να παρέχει εξουσιοδότηση στον αναπληρωτή ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών για την κατάθεση αιτήµατος
έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύµβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστηµα ηλεκτρονικών πληρωµών µε
την τράπεζα Eurobank µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή, όπως και κάθε άλλο
συνηµµένο στην ανωτέρω σύµβαση παράρτηµα ή σχετική πρόσθετη πράξη καθώς και τον ορισµό υπαλλήλων
χρήσης των υπηρεσιών e – banking της Τράπεζας Εurobank για την διενέργεια των συναλλαγών του ∆ήµου.»
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου:
Α) Τον ∆ελλαπόρτα Σπυρίδωνα του Φιλίππου του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού αναπληρωτή πρ/νο της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε αναπληρώτρια τη Γεωργάκη Κωνσταντίνα του Χρυσοστόµου του κλάδου ΠΕ1
∆ιοικητικού, αναπληρ. πρ/νη του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών και τον Κορφιάτη
Ιωάννη του Περικλή του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, ∆ηµοτικό Ταµία µε αναπληρώτρια την Κοψιδά Μαρία του
Σπυρίδωνος του κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, αναπληρώτρια ∆ηµοτικό Ταµία, να διενεργούν τις
παρακάτω συναλλαγές µε τις Τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, EUROBANK και Αlpha Bank και οι οποίες απαιτούνται
για την οικονοµική διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων του δήµου που υπάρχουν στους λογαριασµούς που τηρεί
ο ∆ήµος στις Τράπεζες αυτές, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:
α) Υποβολή αιτήµατος για έκδοση µπλοκ επιταγών παραλαβή και χρήση αυτών β) έντυπες εντολές του δήµου για
εκτέλεση εµβασµάτων και πληρωµών σε προµηθευτές, πιστωτές, µισθωτούς, δηµόσιους οργανισµούς - αρχές,
ασφαλιστικά ταµεία κλπ δικαιούχους γ) έντυπες εντολές του ∆ήµου για εκτέλεση µεταφοράς ποσών µεταξύ των
ιδίων τραπεζικών λογαριασµών για λογιστική τακτοποίηση δ) λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων ε) λήψη
αντιγράφων κινήσεων λογαριασµών και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασµούς, που
κινεί ο δήµος
B) Τον Κορφιάτη Ιωάννη του Περικλή του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, ∆ηµοτικό Ταµία και Κοψιδά Μαρία του
Σπυρίδωνος του κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, αναπληρώτρια Ταµίας, οι οποίοι είναι ήδη
πιστοποιηµένοι ως χρήστες από την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, να διενεργούν ηλεκτρονικές
συναλλαγές e-banking για εκτέλεση εµβασµάτων και πληρωµών µέσω των Τραπεζών αυτών στους εκεί
λογαριασµούς που διατηρεί ο ∆ήµος µας.
Γ) Τους ∆ηµοτικούς εισπράκτορες του ∆ήµου: Κόγκα Πέτρο του ∆ηµητρίου, κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού, Γεωργάκη
Γερασιµούλα του Παναγιώτη, κλάδου ∆Ε38 Χειριστών Η/Υ, Μαρούλη Στυλιανή του Γρηγορίου, κλάδου ∆Ε1
∆ιοικητικού, Ζόγγου Ευαγγελία του Ιωάννη, κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού και Πολίτη Κωνσταντίνο του Θρασύβουλου,
κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού, προκειµένου να καταθέτουν µετρητά και επιταγές από εισπράξεις του ∆ήµου, στους
τραπεζικούς λογαριασµούς που τηρεί ο ∆ήµος Λευκάδας.
∆) Τον αναπληρωτή ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών για την κατάθεση αιτήµατος έκδοσης κωδικών και την
υπογραφή σύµβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστηµα ηλεκτρονικών πληρωµών µε την τράπεζα Eurobank µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή, όπως και κάθε άλλο συνηµµένο στην ανωτέρω
σύµβαση παράρτηµα ή σχετική πρόσθετη πράξη καθώς και τον ορισµό υπαλλήλων χρήσης των υπηρεσιών e –
banking της Τράπεζας Εurobank για την διενέργεια των συναλλαγών του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 330/19.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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