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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Απόφ. 36/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
ΘΕΜΑ : Πρόσβαση του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” στην Υπηρεσία Internet
Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ”
Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Παρασκευή 25/09/2020 και ώρα 15:00,
συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μετά την από 21/09/2020 πρόσκληση του προέδρου του
Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5)
μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

5.

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπ’ όψιν των μελών το εισηγητικό με αρ. Πρωτ. 707/2020 για το 5ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης το οποίο έχει ως εξής:
“Την κατά το άρ. 1 της απόφασης 25322/9296 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ
1215/Β/2017) περί σύστασης του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής

1. Την κατά το άρ. 5 της απόφασης 25322/9296 χρονική διάρκεια του Συνδέσμου, η οποία ορίζεται σε τριάντα (30)
έτη

2. Το εδ. α΄ παρ. 1 άρ. 247 Ν. 3463/2006, με βάση το οποίο το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις
αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου

3. Την παρ. 1 άρ. 65 Ν. 3852/2010 , με βάση την οποία το συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το
δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το
ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του

4. Την παρ.5 άρ. 247 Ν.3463/2006 , με βάση το οποίο στην περίπτωση που ο Σύνδεσμος δεν διαθέτει ταμειακή
υπηρεσία, δύναται να εξυπηρετείται από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΟΤΑ της έδρας του

5.

Τα άρ. 4 της απόφασης 25322/9296 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με βάση το
οποίο η έδρα του Συνδέσμου θα βρίσκεται στην Καλλιθέα

6. Την με αρ. 632/2019 (ΑΔΑ: ΨΣ81ΩΕΚ-ΦΓΚ) απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας περί ορισμού διαχειριστή και
αναπληρωτή διαχειριστή του Ταμείου του Δήμου Καλλιθέας, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλλιθέας Οργανισμός
Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» όσο και του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής.
Εισηγούμαστε
Τη σύναψη σχετικής σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ” για την
πρόσβαση του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.” στην υπηρεσία Internet Banking η
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οποία παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking προς διευκόλυνση του
Συνδέσμου. Επίσης, εισηγούμαστε τον ορισμό της Αναπληρώτριας Τμηματάρχη του Δημοτικού Ταμείου και Ταμία του
Δήμου Καλλιθέας και του Συ.Δ.Ν.Α. Μαντά Μαρία του Αθανασίου ως Ειδικής Εκπροσώπου του Συ.Δ.Ν.Α. έναντι
της Τράπεζας και την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως στο όνομα και για λογαριασμό του Συνδέσμου να μπορεί να
χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking δυνάμενη
να:
α) υπογράψει την αίτηση πρόσβασης του Συνδέσμου στο Internet Banking και να αποδεχθεί τους ειδικούς όρους
συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή
β) ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας
συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό του Συνδέσμου (χρήστη/ες). Ο/οι χρήστης/ες ενεργώντας στο όνομα και
για λογαριασμό του Συνδέσμου, να έχει/ουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες:
βα) να παραλάβει/ουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και να υπογράψει/ουν τη σχετική απόδειξη
παραλαβής τους, ββ) κατά την πρώτη είσοδό τους στο Internet Banking, να αποδεχθεί/ουν ηλεκτρονικά τους Γενικούς
Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας (“ΓΟΣ”) από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση του Συνδέσμου στο Internet
Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως, βγ) να
προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet
Banking και στους ΓΟΣ.
γ) να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες
δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση της, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη,
ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού
ή μεμονωμένα)
ε) να προσδιορίζει, κατά την κρίση της, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών του
Συνδέσμου, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές.
στ) την επικοινωνία με την Τράπεζα.
Ειδικότερα για τους Χρήστες που ορίζει η Ειδική Εκπρόσωπος και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking να μην
παύουν για κανένα λόγο παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεως του Χρήστη/ων που θα ισχύει από την επόμενη
εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί στην τράπεζα γραπτή δήλωση του Συνδέσμου με την οποία θα ζητείται η
οριστική απενεργοποίησή του/τους.”
Ύστερα από τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:
- Τις αναφερόμενες διατάξεις,
- Την με αρ. πρωτ. 707/2020 εισήγηση
- Μετά τη μελέτη των σχετικών με το Internet Banking εντύπων της τράπεζας καθώς και των Γενικών Όρων
συναλλαγών της
- Την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την πρόσβαση του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” στην Υπηρεσία Internet Banking
της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ” και ορίζει την Αναπληρώτρια
Τμηματάρχη του Δημοτικού Ταμείου και Ταμία του Δήμου Καλλιθέας και του Συ.Δ.Ν.Α. Μαντά Μαρίας του
Αθανασίου ως Ειδικής Εκπροσώπου του Συ.Δ.Ν.Α. έναντι της Τράπεζας και την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως
στο όνομα και για λογαριασμό του Συνδέσμου να μπορεί να χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη
διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking δυνάμενη να:
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α) υπογράψει την αίτηση πρόσβασης του Συνδέσμου στο Internet Banking και να αποδεχθεί τους ειδικούς όρους
συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή
β) ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας
συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό του Συνδέσμου (χρήστη/ες). Ο/οι χρήστης/ες ενεργώντας στο όνομα και
για λογαριασμό του Συνδέσμου, να έχει/ουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες:
βα) να παραλάβει/ουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και να υπογράψει/ουν τη σχετική απόδειξη
παραλαβής τους, ββ) κατά την πρώτη είσοδό τους στο Internet Banking, να αποδεχθεί/ουν ηλεκτρονικά τους Γενικούς
Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας (“ΓΟΣ”) από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση του Συνδέσμου στο Internet
Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως, βγ) να
προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet
Banking και στους ΓΟΣ.
γ) να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες
δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση της, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη,
ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού
ή μεμονωμένα)
ε) να προσδιορίζει, κατά την κρίση της, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών του
Συνδέσμου, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές.
στ) την επικοινωνία με την Τράπεζα.
Ειδικότερα για τους Χρήστες που ορίζει η Ειδική Εκπρόσωπος και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking να μην
παύουν για κανένα λόγο παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεως του Χρήστη/ων που θα ισχύει από την επόμενη
εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί στην τράπεζα γραπτή δήλωση του Συνδέσμου με την οποία θα ζητείται η
οριστική απενεργοποίησή του/τους.
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

