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Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό 

Κατάστημα (1ος όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Νέστορος, σήμερα 

στις 06 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 

19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος, συνήλθε σε δημόσια 

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμό 14769 και από 02/10/2019 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Ρομπάκη του 

Παναγιώτη που επιδόθηκε χωριστά στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. 

Δημοτικούς Συμβούλους, στους κ.κ. Προέδρους των 7/μελών Συμβουλίων 

Κοινοτήτων, των 5/μελών Συμβουλίων Κοινοτήτων & 1/μελών 

Συμβουλίων Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 

του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-

2006 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-

6-2010 τ. Α’), όπως αντικαταστάθηκε από  τις διατάξεις του άρθρου 74 

του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-7-2018 τ. Α’) «Μεταρρύθμιση του 

  Ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης  για τη 

διαχείριση των τραπεζικών  λογαριασμών του Δήμου Πύλου – Νέστορος, 

κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 14505/26-09-2019 εγγράφου από την Δ/νση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου – Νέστορος. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΚΑΙ ΑΠΟ 6/10/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
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θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,  για 

συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναφέρονται στην 

ημερήσια διάταξη. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη, (Πρόεδρος του δημοτικού 

συμβουλίου), Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου, (Αντιπρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου), Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου, 

(Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου), Διονύσιος  Αγγελόπουλος του 

Νικολάου, Θεόδωρος Βουγιούκας του Νικολάου, Δημήτριος Γαϊτάνης του 

Βασιλείου, Μιχαήλ Καραβίδας του Γεωργίου, Ελένη Μιχελή του Ηρακλή, 

Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου, Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου, 

Αναστάσιος Χρονόπουλος του Ανδρέα, Δημήτριος Καφαντάρης του 

Παναγιώτη, Επικεφαλής της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ», Νικόλαος 

Βάγγαλης του Ανδρέα, Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Παναγιώτη, 

Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του 

Παντελή, Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου, Άγγελος Μπίζος 

του Νικολάου, Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου, Ευσταθία Σπυροπούλου 

του Αθανασίου, Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου Επικεφαλής της 

παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ», Νικόλαος Γαραντζιώτης του Βλασίου, 

Αργύριος Καστόρας του Νικολάου, Παναγιώτης Μιχαήλ του 

Κωνσταντίνου, Δημήτριος Βρεττάκος του Ιωάννη Επικεφαλής της 

παράταξης «ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΟΦΙΑ», Ιωάννης Καστόρας του Ευσταθίου, 

Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, Επικεφαλής της παράταξης 

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ».  
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Κανένας. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
Σταυρούλα Γιανούτσου (Πύλος), Διονύσιος Δημητρόπουλος (Χώρα), 

Ανδρέας Παναγόπουλος (Ικλαινα), Αντώνιος Σταματελόπουλος 

(Κουκκουνάρας), Νικόλαος Γιαλλελής (Κορώνης), Παναγιώτης Ψυχογυιός 

(Αμπελόφυτο). 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 Κων/νος Πυλιώτης (Κρεμμυδίων), Παναγιώτης Λίγγρης (Μεθώνης), 

Θεόδωρος Παγάνης (Χανδρινού), Ιωάννης Αλεξόπουλος (Πύλας),  

(Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν). 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος κ. 
Καρβέλας Παναγιώτης του Θεοδώρου καθώς επίσης παρίσταται και ο 

Ειδικός Γραμματέας τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Δεμπεγιώτης Χρήστος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νος Ρομπάκης, 

διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου είκοσι επτά 

(27) μελών  βρίσκονται παρόντες είκοσι επτά (27) μέλη και απόντες 
κανένας, όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη 

του συμβουλίου το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον 

ορισμό εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης  για τη διαχείριση των 

τραπεζικών  λογαριασμών του Δήμου Πύλου – Νέστορος, κατόπιν του με 

αριθ. πρωτ. 14505/26-09-2019 εγγράφου από την Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου – Νέστορος και έδωσε το λόγο στον κ. 

Δήμαρχο να εισηγηθεί το θέμα. 
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Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη του συμβουλίου 

το με αριθμό 14505/26-09-2019 έγγραφο από την Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου – Νέστορος που αναφέρει ότι: 

 Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις παρ. 1,2 του άρθρου 171 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

2. Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008). 

3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17/25 από 15/06/1959 Περί οικονομικής 

διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα 

Κλεισθένης» με τις οποίες εισάγονται διατάξεις αναφορικά με την 

απαγόρευση έκδοσης ή συνυπογραφείς ή παραλαβής ή εξόφλησης 

επιταγών από τον Δήμαρχο για λογαριασμό του Δήμου και γενικά 

ανάμειξης του σε διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας 

(άρθρο 204,παρ.6). 

5. Το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 49494/18.09.2018, στο οποίο αναφέρεται ότι 

λόγω των ασυμβίβαστων καθηκόντων που ορίζονται από τον ν. 

4270/2014 για το διατάκτη και για τους εκκαθαριστές των φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης, διαχειριστής των λογαριασμών του Δήμου 

πρέπει να οριστεί ο ταμίας και για λόγους ασφαλείας ενδεχομένως 

υπηρεσιακός παράγοντας, εξαιρούμενου του Π.Ο.Υ. και όποιου άλλου 

ασχολείται με την εκκαθάριση – ενταλματοποίηση. 

6. Την αναγκαιότητα ορισμού εκπροσώπου για την κίνηση όλων 

τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου (έκδοση επιταγών, αναλήψεις, 

εντολές μεταφοράς, είσπραξη επιχορηγήσεων και γενικότερα κάθε 

ενέργεια διαχείρισης,) στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και στα πιστωτικά ιδρύματα 

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank AE 
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και ALPHA BANK AE, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του 

Δήμου. 

7. Την ανάγκη διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση με 

χρήση του Διαδικτύου (Internet) για την απρόσκοπτη και ομαλή 

λειτουργία Ταμείου στο Δήμο Πύλου - Νέστορος. 

8. Την ονομαστική κατάσταση υπηρετούντων υπαλλήλων καθώς και 

τους ατομικούς φακέλους του προσωπικού του Δήμου Πύλου - 

Νέστορος. 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου - Νέστορος, 

όπως αυτός ισχύει σήμερα. Προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα 

και ομαλά η λειτουργία του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας του 

Δήμου Πύλου – Νέστορος. 

10. Την υπ’ αριθ. 24129/29-12-2017 απόφαση Δημάρχου Πύλου – 

Νέστορος «Μεταφορά υπαλλήλου από το τμήμα Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Πληροφορικής της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πύλου – 

Νέστορος και τοποθέτηση του σε θέση Προϊσταμένου  στο Τμήμα 

Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου – 

Νέστορος», με την οποία ορίζεται ο υπάλληλος του Τμήματος 

Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου - Νέστορος, Χαράλαμπος 

Θεοδωρόπουλος του Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, βαθμού Α’, 

Προϊστάμενος του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου - 

Νέστορος. 

11. Τις υπ’ αριθ. 24132/29-12-2017, 24131/29-12-2017 και 24130/29-12-

2017 αποφάσεις του Δημάρχου Πύλου - Νέστορος ανάθεσης 

καθηκόντων με τις οποίες: 

Ορίζεται ως Δημοτικός Ταμίας και υπεύθυνος για την οικονομική 

διαχείριση ο Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος του Θεοδώρου, κλάδου 

ΠΕ1 Διοικητικού, βαθμού Α’, και αναπληρωτής του ο Αντώνης 
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Μαρκαναστασάκης του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Εισπρακτόρων, με βαθμό  

Α’.   

 Εισηγούμαστε 
Τον ορισμό και την εξουσιοδότηση ως νομίμου εκπροσώπου στους 

λογαριασμούς του Δήμου Πύλου – Νέστορος τον κ. Χαράλαμπο 

Θεοδωρόπουλο του Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, βαθμού Α’ και 

των νομίμων αναπληρωτών του κατά σειρά, ήτοι των α) Αντώνη 

Μαρκαναστασάκη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Εισπρακτόρων με βαθμό  Α’ 

και β) Βασίλειου Παναγόπουλου του Αναστασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού ,   

με βαθμό  Α’ για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με την 

Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και 

με τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, Eurobank AE, ALPHA BANK AE και όπου απαιτούνται για την 

οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, οι οποίες 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι : 

α) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και διαχείριση αυτών. 

β) Παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών. 

γ) Έντυπες εντολές του δήμου για εκτέλεση εμβασμάτων και πληρωμών 

σε προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς – αρχές, 

ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους, 

δ) Έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ 

των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση, 

ε) Λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων 

στ) Χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών (e-banking) για εισπράξεις, 

πληρωμές, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών 

κλπ 

ζ) Λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών και γενικά κάθε διενέργειας 

συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς που κινεί ο Δήμος. 
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η) Έκδοση εγγυητικών επιστολών 

1) Ειδικότερα, εισηγούμαστε τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου και 

των νομίμων αναπληρωτών του και υπεύθυνου λογαριασμού του 

υπολόγου Δήμου Πύλου - Νέστορος στην Τράπεζα της Ελλάδος για 

όλους τους λογαριασμούς, καθώς και για όποιον άλλον προκύψει στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο οποίος θα προβαίνει στις 

απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης του 

Δήμου έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος, δεσμεύοντας αυτόν με την 

υπογραφή του καθώς και στην διεκπεραίωση πάσης φύσεως τραπεζικών 

συναλλαγών. 

2) Την εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημάρχου κ. 

Παναγιώτη Καρβέλα του Θεοδώρου βάσει των διατάξεων του αρ.58 παρ. 

1 περιπτ. β’ και δ’ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  

Καλλικράτης» με τις νεότερες τροποποιήσεις, ως εκπρόσωπο του Δήμου, 

ο οποίος θα υπογράφει την απαιτούμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος 

«Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού» και θα εξουσιοδοτεί τον 

υπεύθυνο λογαριασμού (με την έννοια του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 

44009/ΔΕ5154/8.10.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – 

ΦΕΚ Β 2595/15.10.2013) προκειμένου να κινεί τον λογαριασμό και 

κυρίως να δίνει ηλεκτρονικά εντολές προς την τράπεζα της Ελλάδος για 

την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς τραπεζικούς 

λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

3) Τη συνέχιση της εκπροσώπησης του Δήμου για την διενέργεια 

συναλλαγών μέσω του συστήματος e-banking από τον ταμία του Δήμου 

Πύλου - Νέστορος τον κ. Χαράλαμπο Θεοδωρόπουλο του Θεοδώρου, 

κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, βαθμού Α’ και των νομίμων αναπληρωτών του 

κατά σειρά, ήτοι των α) Αντώνη Μαρκαναστασάκη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ 
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Εισπρακτόρων με βαθμό Α’ και β) Βασίλειου Παναγόπουλου του 

Αναστασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού,  με βαθμό  Α’,  ο οποίος με τη χρήση 

ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού 

κωδικού αναγνώρισης της από το σύστημα e-banking θα δεσμεύει έγκυρα 

τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών. 

Επίσης, με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση θα εκπροσωπεί 

τον Δήμο Πύλου - Νέστορος για τις εξής συναλλαγές: 

- Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας, 

- Αιτήσεις – τροποποιήσεις πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. ΔΕΗ, 

ΟΤΕ κλπ), 

- Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών, 

- Αναλυτική κίνηση λογαριασμών (statements).» 

Ως υπεύθυνους για όλους τους λογαριασμούς του υπολόγου Δήμου 

Πύλου-Νέστορος στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για όποιον 

άλλον προκύψει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίοι θα 

προβαίνουν στις απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και 

εκπροσώπησης του Δήμου ,δεσμεύοντας αυτόν με την υπογραφή τους 

καθώς και στην διεκπεραίωση πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών. 

Α) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος κ. Καρβέλα 

Παναγιώτη, βάσει των διατάξεων του αρ.58 παρ. 1   περιπτ. β’ και δ’ του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με τις νεότερες 

τροποποιήσεις, ως εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει την 

απαιτούμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος «Δήλωση Ορισμού 

Υπεύθυνου Λογαριασμού» και να εξουσιοδοτήσει τον υπεύθυνο 

λογαριασμού ( με την έννοια του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 

44009/ΔΕ5154/8.10.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – 

ΦΕΚ Β 2595/15.10.2013) προκειμένου να κινεί τον λογαριασμό και 
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κυρίως να δίνει ηλεκτρονικά εντολές προς την τράπεζα της Ελλάδος για 

την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς τραπεζικούς 

λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.  

Β) ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος e-

banking  από τον Δημοτικό ταμία του Δήμου Πύλου-Νέστορος τον κ. 

Χαράλαμπο Θεοδωρόπουλο του Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, 

βαθμού Α’ και τους ανωτέρω αναφερόμενους νόμιμους αναπληρωτές του, 

οι οποίοι με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του 

απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το σύστημα  e-

banking θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην 

της αγοραπωλησίας μετοχών. 

 Επίσης, με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση θα 

εκπροσωπούν τον Δήμο Πύλου-Νέστορος για τις εξής συναλλαγές: - 

Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας, - Αιτήσεις – τροποποιήσεις πάγιας 

εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), - Αιτήσεις για έκδοση 

νέου μπλοκ επιταγών, - Αναλυτική κίνηση λογαριασμών (statements). 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το 

συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

του την εισήγηση του κ. Δημάρχου 

 

ομόφωνα  αποφασίζει 
 

1. Ορίζει και εξουσιοδοτεί ως νόμιμο εκπρόσωπο στους 

λογαριασμούς του Δήμου Πύλου – Νέστορος τον κ. Χαράλαμπο 

Θεοδωρόπουλο του Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, βαθμού Α’ και 

των νομίμων αναπληρωτών του κατά σειρά, ήτοι των: α) Αντώνη 

Μαρκαναστασάκη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Εισπρακτόρων με βαθμό  Α’ 
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και β) Βασίλειου Παναγόπουλου του Αναστασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού ,   

με βαθμό  Α’ για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με την 

Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και 

με τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, Eurobank AE, ALPHA BANK AE και όπου απαιτούνται για την 

οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, οι οποίες 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι : 

α) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και διαχείριση αυτών. 

β) Παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών. 

γ) Έντυπες εντολές του δήμου για εκτέλεση εμβασμάτων και πληρωμών 

σε προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς – αρχές, 

ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους, 

δ) Έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ 

των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση, 

ε) Λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων 

στ) Χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών (e-banking) για εισπράξεις, 

πληρωμές, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών 

κλπ 

ζ) Λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών και γενικά κάθε διενέργειας 

συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς που κινεί ο Δήμος. 

η) Έκδοση εγγυητικών επιστολών 

 

2. Τον ορισμό του κ. Χαράλαμπου Θεοδωρόπουλου του Θεοδώρου, 

κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, βαθμού Α’ και των νομίμων αναπληρωτών του 

κατά σειρά, ήτοι των: α) Αντώνη Μαρκαναστασάκη του Ιωάννη, κλάδου 

ΔΕ Εισπρακτόρων με βαθμό  Α’ και β) Βασίλειου Παναγόπουλου του 

Αναστασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό  Α’ ως υπεύθυνων 

λογαριασμού του υπολόγου Δήμου Πύλου - Νέστορος στην Τράπεζα της 
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Ελλάδος για όλους τους λογαριασμούς, καθώς και για όποιον άλλον 

προκύψει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο οποίος θα 

προβαίνει στις απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και 

εκπροσώπησης του Δήμου έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος, 

δεσμεύοντας αυτόν με την υπογραφή του καθώς και στην διεκπεραίωση 

πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών. 

 
3. Τη συνέχιση της εκπροσώπησης του Δήμου για την διενέργεια 

συναλλαγών μέσω του συστήματος e-banking από τον ταμία του Δήμου 

Πύλου - Νέστορος τον κ. Χαράλαμπο Θεοδωρόπουλο του Θεοδώρου, 

κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, βαθμού Α’ και των νομίμων αναπληρωτών του 

κατά σειρά, ήτοι των: α) Αντώνη Μαρκαναστασάκη του Ιωάννη, κλάδου 

ΔΕ Εισπρακτόρων με βαθμό Α’ και β) Βασίλειου Παναγόπουλου του 

Αναστασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού,  με βαθμό  Α’,  ο οποίος με τη χρήση 

ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού 

κωδικού αναγνώρισης της από το σύστημα e-banking θα δεσμεύει έγκυρα 

τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών. 

Επίσης, με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση θα εκπροσωπεί 

τον Δήμο Πύλου - Νέστορος για τις εξής συναλλαγές: 

- Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας, 

- Αιτήσεις – τροποποιήσεις πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. ΔΕΗ, 

ΟΤΕ κλπ), 

- Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών, 

- Αναλυτική κίνηση λογαριασμών (statements).» 

 

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Καρβέλα του Θεοδώρου 

βάσει των διατάξεων του αρ.58 παρ. 1 περιπτ. β’ και δ’ του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης» με τις νεότερες τροποποιήσεις, 
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ως εκπρόσωπο του Δήμου, ο οποίος θα υπογράφει την απαιτούμενη από 

την Τράπεζα της Ελλάδος «Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού» 

και θα εξουσιοδοτεί τον υπεύθυνο λογαριασμού (με την έννοια του 

άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 44009/ΔΕ5154/8.10.2013 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας – ΦΕΚ Β 2595/15.10.2013) προκειμένου να κινεί τον 

λογαριασμό και κυρίως να δίνει ηλεκτρονικά εντολές προς την τράπεζα 

της Ελλάδος για την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς 

τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό. 
 

         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  178/2019. 

  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται 

όπως ακολουθεί:  

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβούλιου       Τα μέλη 

(Ακολουθούν Υπογραφές) 

 
              Πύλος  14/10/2019 

           Ακριβές Απόσπασμα 

                         Ο  

   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη 
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