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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    12/1/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.   23 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/12.1.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 12η του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,12/1/2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  105/8.1.2016, πρόσκληση  του Προέδρου 
του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι  (20) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Γαβριλάκης-Μπάµπας Κων/νος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Κατσαρέλης Νικόδηµος 
  4. Καραβασίλης Εµµανουήλ 4. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Κολοβού Κων/να 6. Βοσκόπουλος Χρήστος 
  7. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 7. Μαζαράκη Έλλη 
  8. Παπαγιάννης Ιωάννης  
  9. Αξιώτης Χρήστος  
10. Βεχλίδη Μαρία  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Καµπάκας Αντώνης  
17. Λυκούδης Αλεβίζος  
18. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  



19. Ιωαννίδης Θεόδωρος  
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
   
   Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ως Ειδική Εκπροσώπου του ∆ήµου στην υπάλληλο της 
ταµειακής υπηρεσίας Κοσµαδάκη Αργυρώ σε ότι αφορά την χρήση και 
πρόσβαση στην Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυµης τραπεζικής 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E» . 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση 
του ∆ηµάρχου κ. Σταµέλου  Ηλία η   οποία έχει ως εξής:    
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΤΗΛ 2132010764 
 
 
 
Θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
 
 
Πρόσβαση του ∆ήµου στην Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την 
επωνυµία «́ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK  ERGASIAS A.E.” 
Σήµερα, την 12/1/2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:00 µ.µ  Στον ∆ήµο Καισαριανής, επί της οδού 
Βρυούλων 125 στην Καισαριανή, συζητήθηκε το θέµα « Πρόσβαση του ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
στην Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 
ERGASIAS A.E.” 
Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (η «Τράπεζα») παρέχει στο ∆ήµο Καισαριανής τη 
δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών µέσω Internet Banking (το Internet Banking) και 
εισηγείται να αποκτήσει ο ∆ήµος, προς διευκόλυνσή του, την ανωτέρω δυνατότητα, δυνάµει σχετικής  
σύµβασης που θα καταρτίσει η Τράπεζα. 
Ύστερα από συζήτηση, ο ∆ήµαρχος, µετά από µελέτη των σχετικών µε το Internet Banking εντύπων 
της Τράπεζας (αίτηση διενέργειας συναλλαγών µέσω Internet Banking και ειδικοί όροι συνεργασίας 
και συνοδευτικά έντυπα) καθώς και των Γενικών Όρων Συναλλαγών  της (διαθέσιµοι στο 
www.eurobank.gr) καθώς και τα καταστήµατά της) αποφασίζει να αποκτήσει ο ∆ήµος  την ανωτέρω 
δυνατότητα και, προς τούτο, οµόφωνα διορίζει την υπάλληλο της ταµειακής υπηρεσίας  Κοσµαδάκη 
Αργυρώ του Κων/νου µε Α.Τ. ΑΕ 472781, ως Ειδικό Εκπρόσωπο του ∆ήµου σε  ότι αφορά  την χρήση 
του e-banking για  



α) Να παραλαµβάνει τους κωδικούς πρόσβασης στο Ιnternet Banking και να υπογράψει τη σχετική 
απόδειξη παραλαβής τους. 
β) Κατά την πρώτη είσοδό της στο Ιnternet Banking, θα αποδεχθεί ηλεκτρονικά τους Γενικούς Όρους 
Συναλλαγών της Τράπεζας  («ΓΟΣ») από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση του ∆ήµου στο 
Internet Banking µε επιφύλαξη και αποκλειστικά για την παρακολούθηση των συναλλαγών µέσω 
αυτού. 
γ) Να προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή πράξη  που την αφορά ως Χρήστης και αναφέρεται στην αίτηση 
του Ιnternet Banking και στους ΓΟΣ 
δ) Την επικοινωνία µε την Τράπεζα στο σηµείο αυτό, και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος προς 
συζήτηση, επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση. 
 
Καισαριανή   12/1/2016 
(Τόπος)    (Ηµεροµηνία) 
 
 
 
Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
 
(σφραγίδα ∆ΗΜΟΥ ονοµατεπώνυµο υπογραφή) 
 
 
Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ 

 
 
 

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
∆ιορίζει την υπάλληλο της ταµειακής υπηρεσίας  Κοσµαδάκη Αργυρώ του 
Κων/νου µε Α.Τ. ΑΕ 472781, ως Ειδικό Εκπρόσωπο του ∆ήµου σε  ότι αφορά  
την χρήση του e-banking για  
α) Να παραλαµβάνει τους κωδικούς πρόσβασης στο Ιnternet Banking και να 
υπογράψει τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους. 
β) Κατά την πρώτη είσοδό της στο Ιnternet Banking, θα αποδεχθεί 
ηλεκτρονικά τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας  («ΓΟΣ») από 
τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση του ∆ήµου στο Internet Banking µε 
επιφύλαξη και αποκλειστικά για την παρακολούθηση των συναλλαγών µέσω 
αυτού. 



γ) Να προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή πράξη  που την αφορά ως Χρήστης και 
αναφέρεται στην αίτηση του Ιnternet Banking και στους ΓΟΣ 
δ) Την επικοινωνία µε την Τράπεζα στο σηµείο αυτό, και µη υπάρχοντος 
άλλου θέµατος προς συζήτηση, επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η 
συνεδρίαση. 
 
 

 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Καραβασίλης Εµµανουήλ 6) Χριστοφής Μιχαήλ  7) 
Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   9) Παπαγιάννης Ιωσήφ 10) Αξιώτης 
Χρήστος 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 16) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 17)Καµπάκας Αντώνιος  18)  
Λυκούδης Αλεβίζος 19) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 20) Ιωαννίδης Θεόδωρος .  
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    13/1/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 
   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 


