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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 4/14.02.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 43/2022 
Θέμα 35ο Η.Δ. «Σύμβαση Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και 
παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος»  

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2022, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού 
Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
(Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, την ΔΙΔΑΔ.Φ.69/201. οικ. 1827/07-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 74η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και 
την αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.6756/04-2-2022 (ΦΕΚ 430/05-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 07  
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 
4044/10-02-2022 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  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Πνευματικός Αλέξανδρος 
9. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  
10. Μπουρσέ Ηλίας  
11. Πλατής Σπυρίδων 
12. Ταγαράς Βασίλειος 
13. Ζώγκος Ανδρέας 
14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
16. Κεφάλας Σταύρος 
17. Σταυρέλης Νικόλαος 
18. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας, έχει 

αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της 
συνεδρίασης 

19. Μουρούτσος Γεώργιος 
20. Δόντης Μιχαήλ, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο ΘΗΔ 

μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης 
21. Μανωλάκης Δημήτριος, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο 

ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης 
22. Καρασάββας Ιωάννης, έχει αποσυνδεθεί από το 9ο 

ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης 
23. Πιέτρης Γεώργιος 
24. Πιέτρης Τιμολέων 
25. Γκερζελής Ιωάννης 
26. Ξύδη Μιχαλίτσα  
27. Τζέκου Παρασκευή 

 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου 

ΕΗΔΘ 
2. Μελέτης Χρήστος  
3. Καλλίρης Πελοπίδας, συνδέθηκε το τέλος του 1ου 

ΕΗΔΘ 
4. Κορδώσης Χρήστος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
5. Λαμπρινός Παναγιώτης 
6. Κονδύλης Μαρίνος, συνδέθηκε το τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 

και αποσυνδέθηκε από το 9ο ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της 
συνεδρίασης 
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Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κλήθηκαν νόμιμα και συνδέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας Πούλος. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο «Σύμβαση Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος», έθεσε υπόψη των 

Μελών τις από 10.02.2022 εισηγήσεις του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών οι 

οποίες έχουν ως εξής:  

 
Α.   

<< ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της σύμβασης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα 

Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος» 

 
Σας ενημερώνουμε ότι για την συνέχιση της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank 

μεταξύ του Δήμου και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (σχ. Απόφαση ΔΣ 274/2018), χρειάζεται έγκριση από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, η παραπάνω σύμβαση δίνει στον Δήμο την δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές 

στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως 

ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet). 

Η υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου, σύμφωνα με  το Ν. 4548/18, και μόνο για τη 

διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank, από 30-10-2019 στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω 

εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους : 

1. Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα, 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, ανεξαρτήτως ποσού  για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του Δήμου που διατηρεί  στην ίδια 

τράπεζα  ή σε άλλη τράπεζα .  

2. Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κ. Παππά Ευαγγελία, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή 

πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε 

όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank  για πληρωμές   

(μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, 

αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα  σε 

Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής. 

3. Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κα Μπούμπα Παναγιώτα, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή 

πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε 

όλες τις συναλλαγές , πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank  για πληρωμές   

(μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, 

αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε 

Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής. 

4. Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κ. Μελέτη Κωνσταντίνα οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή 

πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε 

όλες τις συναλλαγές , πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank  για πληρωμές   

(μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, 

αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε 

Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής. 
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5. Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στον κ. Μελετιάδη Ιορδάνη, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή 

πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε 

όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές   

(μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, 

αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε 

Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.  

6. Στην εισπράκτορα κα Τζαναβάρα Γεωργία η οποία με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού  

αναγνώρισής της  από το σύστημα winbank, θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη  εγχρήματων  

συναλλαγών. 

Προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι οι ως άνω υπό 1 , 2 ,3 , 4 και 5  αναφερόμενοι χρήστες 

δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας  winbank alerts (των υπηρεσιών εχουσών 

την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια >>. 

 

Β.   

<< Θέμα :  “Σύμβαση Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 

παροχή  εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια  συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι για την  υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της 

Εθνικής Τράπεζας μεταξύ του Δήμου  και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, χρειάζεται έγκριση από το  Δημοτικό 

Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, η  παραπάνω σύμβαση θα δώσει στον Δήμο την δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές 

συναλλαγές στην Εθνική Τράπεζα από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως 

ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet).   

Ο Δήμαρχος κ. Νανόπουλος Βασίλειος  ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου υπογράφει  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. 

Η υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του 

συστήματος internet banking, από 01/02/2022 στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους 

αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους : 

1. Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα, η  οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου 

προσωπικού  κωδικού  αναγνώρισής της από το σύστημα internet banking,  θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο  

,ανεξαρτήτως ποσού  για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του Δήμου που διατηρεί  στην ίδια τράπεζα  

ή σε άλλη τράπεζα .  

2. Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα η οποία με τη χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών 

αναγνώρισής της θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές , πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, 

μέσω του συστήματος internet banking  για πληρωμές   (μεταφορά ποσών από τον λογαριασμό του Δήμου σε 

λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην  Εθνική Τράπεζα, αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο 

Δήμος στην Εθνική Τράπεζα σε άλλη Τράπεζα  σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών 

πληρωμής >>. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 

λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, τις εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/201οικ.1827/07-02-2022 του Υπουργείου 

Εσωτερικών καθώς και την Δ1αΓ.Π.οικ.6756/04-2-2022 (ΦΕΚ 430/05-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, το άρθρο 74 του Ν 

4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση 

θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α)   
α) Τη συνέχιση της σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. η οποία συνάφθηκε με 

την αριθμ 274/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Τραπεζικής winbank, προκειμένου η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές 

στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, με τη χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών 

όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet).  

β) Εξουσιοδοτεί και αναθέτει στους πιο κάτω δημοτικούς υπαλλήλους της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, 

μόνο τη διενέργεια συναλλαγών, μέσω του συστήματος  winbank της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ως εξής: 
 

1. Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα, 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, ανεξαρτήτως ποσού  για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του Δήμου που διατηρεί  στην ίδια 

τράπεζα  ή σε άλλη τράπεζα .  

2. Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κ. Παππά Ευαγγελία, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή 

πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε 

όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank  για πληρωμές   

(μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, 

αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα  σε 

Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής. 

3. Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κα Μπούμπα Παναγιώτα, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή 

πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε 

όλες τις συναλλαγές , πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank  για πληρωμές   

(μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, 

αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε 

Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής. 

4. Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κ. Μελέτη Κωνσταντίνα οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή 

πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε 

όλες τις συναλλαγές , πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank  για πληρωμές   

(μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, 

αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε 

Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής. 

5. Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα και στον κ. Μελετιάδη Ιορδάνη, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή 

πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε 

όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές   
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(μεταφορά ποσών από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς, 

αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε 

Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.  

6. Στην εισπράκτορα κα Τζαναβάρα Γεωργία η οποία με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού  

αναγνώρισής της  από το σύστημα winbank, θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη  εγχρήματων  

συναλλαγών. 

 
Β)   

α)  Την υπογραφή σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, μεταξύ του 

Δήμου Κορινθίων και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, δίνοντας την δυνατότητα στο Δήμο να διενεργεί τραπεζικές 

συναλλαγές στην Εθνική Τράπεζα από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως 

ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet).    

β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Νανόπουλο Βασίλειο ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, στο όνομα και για λογαριασμό του 

Δήμου Κορινθίων την σύμβαση Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας,  με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω 

σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη. 

γ) Εξουσιοδοτεί μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος internet banking, από 01/02/2022 τα 

ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους : 

1. Στην κα Σταθοπούλου Χριστίνα, η  οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου 

προσωπικού  κωδικού  αναγνώρισής της από το σύστημα internet banking,  θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο  

,ανεξαρτήτως ποσού  για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του Δήμου που διατηρεί  στην ίδια τράπεζα  

ή σε άλλη τράπεζα .  

2. Την κα Σταθοπούλου Χριστίνα η οποία με τη χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών 

αναγνώρισής της θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, 

μέσω του συστήματος internet banking  για πληρωμές (μεταφορά ποσών από τον λογαριασμό του Δήμου σε 

λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην  Εθνική Τράπεζα, αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμό που τηρεί ο 

Δήμος στην Εθνική Τράπεζα σε άλλη Τράπεζα  σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών 

πληρωμής . 

Με τη λήψη της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη. 
 

  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 43 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 23- 02 - 2022 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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