
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 29/30.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  439/2019 
 
Θέμα 2ο   E.Η.Δ.:  «Τροποποίηση – συμπλήρωση  της με αριθμ. 435/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί 
εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κλπ και έκδοση 
επιταγών του Δήμου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με το Ν. 
4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 37969/25-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Αντωνίου Κυριαζή,  που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των 
Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τριάντα  ένα (31) μέλη, δηλαδή:  
 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Μπίτζιος Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ 
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος, αποχώρησε στο τέλος του 

11ου ΘΗΔ 
7. Καρσιώτης Παναγιώτης 
8. Πούρος Γεώργιος 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος 
10. Μελέτης Χρήστος 
11. Κεφάλας Σταύρος,  
12. Ταγαράς Βασίλειος,  
13. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να  
14. Ζώγκος Ανδρέας  
15. Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα,  
16. Μπουρσέ Ηλίας 
17. Σταυρέλης Νικόλαος  
18. Στριμενοπούλου Γεωργία 
19. Μουρούτσος Γεώργιος 
20. Κονδύλης Μαρίνος 
21. Δόντης Μιχαήλ 
22. Μανωλάκης Δημήτριος 
23. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε στο μέσον του 5ου 

ΘΗΔ 
24. Κορδώσης Χρήστος 
25. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
26. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΗΔ 
27. Πλατής Σπυρίδων 
28. Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ 
29. Ασημακόπουλος Μάριος 
30. Τζέκου Παρασκευή  
31. Γκερζελής Ιωάννης 

1.     Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 
3ου ΕΗΔΘ 

2.     Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 
2υ ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΘΗΔ 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκαέξι (16) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -΄Ασσου 
3. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
4. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 
5. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
6. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
8. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
9. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 
10. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου 
11. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
12. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
13. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
14. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
15. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
16. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου 
 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
6. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο 
Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, του θέματος «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 
435/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες, 
Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κλπ και έκδοση επιταγών του Δήμου», διότι σχετίζεται με την εύρυθμη λειτουργία της ταμειακής 
υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει τ΄ ανωτέρω θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  την από 29-10-2019 εισήγηση του τμήματος 
Ταμειακής Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 
<< Αναφορικά με την υπ αριθμ 435/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να προβείτε σε τροποποίηση- 
συμπλήρωση αυτής λόγω αλλαγών που απαιτούνται κατόπιν ενημέρωσης της Τράπεζας Ελλάδος και η οποία 
διαμορφώνεται ως εξής: 
 1.- Να εξουσιοδοτηθεί η αν. Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου κα Σταθοπούλου Χριστίνα για τα 
παρακάτω:  
α.  Να προβαίνει σε άνοιγμα και κλείσιμο Τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Κορινθίων στα Καταστήματα όλων των 
Τραπεζών με απαραίτητη τη συνυπογραφή από τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών. 
β. Να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συναλλαγές του Δήμου με τα Τραπεζικά Καταστήματα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία, τα Ν.Π.Ι.Δ., την Δ.Ο.Υ., την Τράπεζα της Ελλάδος, τα ΕΛΤΑ και τις Δημόσιες Υπηρεσίες που αφορούν σε 
καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορές χρημάτων, εντολές έκδοσης μπλοκ επιταγών και παραλαβή αυτών, εντολές 
εμβασμάτων σε άλλες Τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση Τραπεζικών 
επιταγών, υπογραφή διαφόρων Τραπεζικών εγγράφων.  
 
2.- Να εξουσιοδοτηθούν οι διαχειριστές της Ταμειακής Υπηρεσίας κ.κ.  
 

1. Παππά Ευαγγελία 

2. Μπούμπα Παναγιώτα                                   

3. Μελετιάδης Ιορδάνης 

4. Μπούφης Μιχαήλ 

5. Νάστος Δημήτριος 

   
α. Να προβαίνουν σε αναλήψεις χρημάτων από τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου Κορινθίων σε όλες τις 
Τράπεζες μόνο κατόπιν υπογεγραμμένης εξουσιοδότησης από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας 
κα Σταθοπούλου Χριστίνα και σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματός της από τον κ. Μελετιάδη Ιορδάνη. 
 
β. Να προβαίνουν σε καταθέσεις ποσών σε Τραπεζικούς λογαριασμούς ιδιωτών , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που αφορούν την 
πληρωμή δαπανών από το Δήμο Κορινθίων στους ανωτέρω δικαιούχους. 
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γ. Να προβαίνουν σε αναλήψεις χρημάτων από τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου Κορινθίων προκειμένου να 
γίνει η απόδοση των Ασφαλιστικών Εισφορών στα διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία, μόνο κατόπιν υπογεγραμμένης 
εξουσιοδότησης από την αν. προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας κα Σταθοπούλου Χριστίνα και σε περίπτωση 
απουσίας της από τον κ. Μελετιάδη Ιορδάνη. 
 
Επίσης, οι ανωτέρω υπάλληλοι εξουσιοδοτούνται να εισπράττουν και τις ταχυδρομικές επιταγές από τα ΕΛΤΑ. 
Τις ταχυδρομικές επιταγές μπορούν επίσης να εισπράττουν και οι εισπράκτορες του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων 
κα  ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ,  ΣΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΠΑΓΩΝΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ, ΛΟΥΜΑΝΗ 
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ, ΤΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 
 
 Όλοι οι εισπράκτορες του Δήμου Κορινθίων, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών Ενοτήτων στους οποίους 
έχουν ανατεθεί καθήκοντα δημοτικών εισπρακτόρων, με απόφαση Δημάρχου, εξουσιοδοτούνται να καταθέτουν τις 
εισπράξεις της ημέρας μετά το πέρας των συναλλαγών τους σε λογαριασμούς όψεως που τηρεί ο Δήμος Κορινθίων στις 
Τράπεζες και να παραδίδουν το αποδεικτικό κατάθεσης στον Δημοτικό ταμία. Ειδικότερα στην περίπτωση της Δημοτικής 
Ενότητας Κορίνθου οι εισπράκτορες θα συνοδεύονται από εντεταλμένο υπάλληλο του Δήμου κατά την μετάβαση τους 
στην τράπεζα προκειμένου να καταθέσουν τα χρήματα.  
 
Επειδή δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της παρ. 1 του αρθρ. 58 του Β.Δ17.5/15-6-59 (φεκ 114/59 Α') στην περίπτωση της 
Δ.Κ Αθικίων και της Δ.Κ Γαλατακίου οι εισπράκτορες που έχουν οριστεί θα καταθέτουν τις εισπράξεις τους σε 
λογαριασμούς όψεως που τηρεί ο Δήμος εντός της εβδομάδος . 
 
3.- Να  εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή των ιδιωτικών επιταγών του Δήμου Κορινθίων, από τώρα και εφεξής σύμφωνα 
με τον Ν 4555/17-8-2018, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Σταθοπούλου Χριστίνα του Γεωργίου. 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της δικαίωμα υπογραφής στη θέση αυτής έχει ο υπάλληλος της ταμειακής 
υπηρεσίας κ. Μελετιάδης Ιορδάνης.   
 
4.-Επίσης ειδικά για την διαχείριση του λογ/μου της Τραπέζης Ελλάδος εξουσιοδοτούμε τον υπάλληλο της ταμειακής 
υπηρεσίας κ. Μελετιάδη Ιορδάνη προκειμένου να συνυπογράφει με την κα Σταθοπούλου Χριστίνα για την μεταφορά και 
κατάθεση χρημάτων άνω των 3.000 ευρώ σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων όποτε αυτό κρίνεται 
αναγκαίο. 
 
Οι υπογράφοντες τις επιταγές που εξουσιοδοτούνται, θα δώσουν γνήσια δείγματα υπογραφών στις Τράπεζες, με τις 
οποίες συνεργάζεται ο Δήμος Κορινθίων.>> 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και 
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, την υπ. αριθμ. 435/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν . 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Τροποποιεί – συμπληρώνει  την 435/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία διαμορφώνεται ως κάτωθι :  
 
1. Εξουσιοδοτεί την αν. Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων κα Σταθοπούλου Χριστίνα για τα 

παρακάτω:  
α. Να προβαίνει σε άνοιγμα και κλείσιμο Τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Κορινθίων στα Καταστήματα όλων 
των Τραπεζών με απαραίτητη τη συνυπογραφή από τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών. 
β. Να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συναλλαγές του Δήμου με τα Τραπεζικά Καταστήματα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία, τα Ν.Π.Ι.Δ., την Δ.Ο.Υ., την Τράπεζα της Ελλάδος, τα ΕΛΤΑ και τις Δημόσιες Υπηρεσίες που 
αφορούν σε καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορές χρημάτων, εντολές έκδοσης μπλοκ επιταγών και παραλαβή αυτών, 
εντολές εμβασμάτων σε άλλες Τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση 
Τραπεζικών επιταγών, υπογραφή διαφόρων Τραπεζικών εγγράφων.  
 

2. . Εξουσιοδοτεί τους διαχειριστές της Ταμειακής Υπηρεσίας κ.κ.  
1. Παππά Ευαγγελία 

2. Μπούμπα Παναγιώτα                                   

3. Μελετιάδη Ιορδάνη 

4. Μπούφη Μιχαήλ 
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5. Νάστο Δημήτριο 

   
α. Να προβαίνουν σε αναλήψεις χρημάτων από τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου Κορινθίων σε όλες τις 
Τράπεζες μόνο κατόπιν υπογεγραμμένης εξουσιοδότησης από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας 
κα Σταθοπούλου Χριστίνα και σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματός της από τον κ. Μελετιάδη Ιορδάνη. 
 
β. Να προβαίνουν σε καταθέσεις ποσών σε Τραπεζικούς λογαριασμούς ιδιωτών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που αφορούν την 
πληρωμή δαπανών από το Δήμο Κορινθίων στους ανωτέρω δικαιούχους. 
 
γ. Να προβαίνουν σε αναλήψεις χρημάτων από τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου Κορινθίων προκειμένου να 
γίνει η απόδοση των Ασφαλιστικών Εισφορών στα διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία, μόνο κατόπιν υπογεγραμμένης 
εξουσιοδότησης από την αν. προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας κα Σταθοπούλου Χριστίνα και σε περίπτωση 
απουσίας της από τον κ. Μελετιάδη Ιορδάνη. 
 
Επίσης, οι ανωτέρω υπάλληλοι εξουσιοδοτούνται να εισπράττουν και τις ταχυδρομικές επιταγές από τα ΕΛΤΑ. 
Τις ταχυδρομικές επιταγές μπορούν επίσης να εισπράττουν και οι εισπράκτορες του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων  
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΠΑΓΩΝΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ, ΛΟΥΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ, 
ΤΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 
 
Όλοι οι εισπράκτορες του Δήμου Κορινθίων, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών Ενοτήτων στους οποίους έχουν 
ανατεθεί καθήκοντα δημοτικών εισπρακτόρων, με απόφαση Δημάρχου, εξουσιοδοτούνται να καταθέτουν τις εισπράξεις 
της ημέρας μετά το πέρας των συναλλαγών τους σε λογαριασμούς όψεως που τηρεί ο Δήμος Κορινθίων στις Τράπεζες και 
να παραδίδουν το αποδεικτικό κατάθεσης στον Δημοτικό ταμία. Ειδικότερα στην περίπτωση της Δημοτικής Ενότητας 
Κορίνθου οι εισπράκτορες θα συνοδεύονται από εντεταλμένο υπάλληλο του Δήμου κατά την μετάβαση τους στην τράπεζα 
προκειμένου να καταθέσουν τα χρήματα.  
Επειδή δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της παρ. 1 του αρθρ. 58 του Β.Δ17.5/15-6-59 (φεκ 114/59 Α') στην περίπτωση της 
Δ.Κ Αθικίων και της Δ.Κ Γαλατακίου οι εισπράκτορες που έχουν οριστεί θα καταθέτουν τις εισπράξεις τους σε 
λογαριασμούς όψεως που τηρεί ο Δήμος εντός της εβδομάδος . 
 
3. Εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των ιδιωτικών επιταγών του Δήμου Κορινθίων, από τώρα και εφεξής σύμφωνα με 
τον Ν. 4555/17-8-2018, την αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Σταθοπούλου Χριστίνα του Γεωργίου. Σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της δικαίωμα υπογραφής στη θέση αυτής έχει ο υπάλληλος της ταμειακής υπηρεσίας 
κ. Μελετιάδης Ιορδάνης.   

 
4.  Ειδικά για την διαχείριση του λογ/μου της Τραπέζης Ελλάδος εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο της ταμειακής υπηρεσίας 
κ. Μελετιάδη Ιορδάνη προκειμένου να συνυπογράφει με την κα Σταθοπούλου Χριστίνα για την μεταφορά και κατάθεση 
χρημάτων άνω των 3.000 ευρώ σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
 
Οι υπογράφοντες τις επιταγές που εξουσιοδοτούνται, θα δώσουν γνήσια δείγματα υπογραφών στις Τράπεζες, με τις 
οποίες συνεργάζεται ο Δήμος Κορινθίων. 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει. 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  29 / 439 / 2019 
 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ              
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                                                            

                          
                       Ακριβές  Απόσπασμα 
                        Κόρινθος  07- 11 -2019 
                         Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                             
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΗΣΤΩΛ7-ΝΨΝ
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