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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 14-10-2014 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   71 / 2014 

 

Θ Δ Μ Α: «Έγθξηζε ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο Winbank θαη 

ρνξήγεζεο πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ e-PPS κε ηελ Τξάπεδα 

Πεηξαηώο Α.Ε. θαη παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ησλ 

παξαπάλσ ζπζηεκάησλ» 

 

Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 14 ηνπ κήλα 

Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 15.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 2576/9-10-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

Winbank θαη ρνξήγεζεο πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ e-PPS κε ηελ 

Τξάπεδα Πεηξαηώο Α.Ε. θαη παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ 

ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τηο αξηζκ. 7/2010 θαη 2/2011 απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 
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δ) Τν γεγνλόο όηη κέξνο ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Σπλδέζκνπ είλαη θαηαηεζεηκέλα ζηελ 

Τξάπεδα Πεηξαηώο. 

 

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο όηη γηα ηελ 

απξόζθνπηε, αζθαιή, άκεζε θαη αλέμνδε δηελέξγεηα ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ εθ κέξνπο ηνπ 

Σπλδέζκνπ, θξίλεηαη ζθόπηκε θαη πνιιαπιά ρξήζηκε ε ππνγξαθή ζύκβαζεο γηα ηε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο Winbank θαη ηε ρνξήγεζε πξόζβαζεο ζην 

ζύζηεκα ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ e-PPS κεηαμύ ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο Α.Ε. Η αλσηέξσ ζύκβαζε ζα δώζεη ηε 

δπλαηόηεηα ζην Σύλδεζκν λα δηελεξγεί ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο Α.Ε. 

από απόζηαζε, κε ρξήζε πνηθίισλ ηερλνινγηθώλ κεζόδσλ θαη ππνδνκώλ, όπσο ελδεηθηηθά 

είλαη ην δηαδίθηπν (internet), ην ζηαζεξό ηειεθσληθό δίθηπν, ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

 

 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τηο αξηζκ. 7/2010 θαη 2/2011 απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

δ) Τν γεγνλόο όηη κέξνο ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Σπλδέζκνπ είλαη θαηαηεζεηκέλα ζηελ 

Τξάπεδα Πεηξαηώο. 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

 

Α. Εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ εθ κέξνπο ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ 

Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο Winbank θαη 

ηελ πξόζβαζε ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ e-PPS κε ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο Α.Ε. 

Β. Οξίδεη ηνλ εθάζηνηε Πξόεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ λα ππνγξάςεη ζην όλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο ηηο σο άλσ ζπκβάζεηο, κε ηνπο 

όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ζπκβάζεηο απηέο, όπσο θαη θάζε άιιν 

ζπλεκκέλν ζηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο, παξάξηεκα ή ζρεηηθή πξόζζεηε πξάμε. 

Γ. Οξίδεη ηνλ ηακία ηνπ Σπλδέζκνπ, Μπόδα Αληώλην, θιάδνπ ΔΕ Δηνηθεηηθώλ θαη ηνπ 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο εκεξήζησλ ζπλαιιαγώλ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 50.000,00 

επξώ, γηα λα δηελεξγεί ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Winbank θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 
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ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ e-PPS. Ο αλσηέξσ κε ηε ρξήζε ή ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ 

απόξξεηνπ πξνζσπηθνύ θσδηθνύ αλαγλώξηζήο ηνπ από ην ζύζηεκα Winbank, ζα δεζκεύεη 

έγθπξα ηνλ Σύλδεζκν Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζε όιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ, πιελ ηεο 

αγνξαπσιεζίαο κεηνρώλ θαη ηεο απνζηνιήο ειεθηξνληθώλ αξρείσλ εκβαζκάησλ, κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο Winbank θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ e-PPS. 

Γ. Ο αλσηέξσ ρξήζηεο, κπνξεί λα ζηεξεζεί ηεο πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο Winbank θαη ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ e-PPS, κε 

λεόηεξε απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ, κε ηελ 

νπνία κπνξεί λα νξίδνληαη λένη ρξήζηεο θαη ην εκεξήζην όξην ζπλαιιαγώλ. 

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 71 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΕ Δηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: Ω5ΡΕΟΡ93-7ΕΟ


		2014-10-16T09:51:20+0300
	Athens




