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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αρικμ.  1/21-1- 2019  Πρακτικό   Συνεδρίαςθσ 
 

του Περιφερειακοφ Συμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του 
Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ   

είκοςι μία (21) του μθνόσ Ιανουαρίου του ζτουσ 2019, θμζρα  Δευτζρα και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 4456/145/15-1-2019 
Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
Σηη ζυνεδρίαζη  παραβρέθηκαν  οι :  

Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
    2. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
    3. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Σπυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Τάτςθσ 
Δθμιτριοσ 6.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Σιαράβασ Κων/νοσ 10.Τςιάρα 
Σταυροφλα  11.Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), 12.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), 13.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 
14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Μποφμπα Βαςιλικι 17.Γοφςθσ Χριςτοσ  18.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 19. 
Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 20.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 21.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Ντάλλασ Ιωάννθσ 23.Κωνισ Δθμιτριοσ 
24.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 25.Ζάκασ Γεϊργιοσ 26.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 27.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 28.Ζικοσ 
Νικόλαοσ 29. Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Σηη ζυνεδρίαζη δεν  παραβρέθηκαν οι κ.κ.:  

1. Βαςίλειοσ Ψακάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 2.Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ. 3. Καττισ 
Νικόλαοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Πότςθσ Οδυςςεφσ 6.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 
7.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 8.Βαςιλάκθσ Περικλισ 9.Πάικασ Σπυρίδων 10.Ζάψασ Γεϊργιοσ 11.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 12.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 13.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 14.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 15.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 16.Δθμάκοσ 
Δθμιτριοσ, τακτικά μζλθ του Π.Σ., αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ 
Παππά  
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Ηπείρου κ. Δθμιτριοσ Σιϊλοσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ, 
ενδιαφερόμενοι για τα κζματα και ειδικότερα κάτοικοι τθσ παραλίμνιασ περιοχισ  για το 3

ο
 κζμα Η.Δ.,  κ.λπ. 

 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ 

Θζμα 1
ο
  

                               ======= 

Ζγκριςθ διενζργειασ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν (e-banking) - Ζγκριςθ εγκατάςταςθσ μθχανιςμϊν (POS) αποδοχισ πλθρωμϊν  

με κάρτα  - Εξουςιοδότθςθ Περιφερειάρχθ για τθν διαχείριςθ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου» και 

πρόςβαςθ ςτισ Υπθρεςίεσ Ηλεκτρονικισ Τραπεηικισ (Internet Banking). 

 
Το Περιφερειακό  Συμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Τισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

2. Τον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  Συντονιςτι Αποκ/νθσ 

Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Τον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, που εξζδωςε ο Υπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  
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4. Το με αρικμ. πρωτ. οικ. 5921/404/17-1-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ, όπωσ κατατζκθκε ςτο Συμβοφλιο (Α.Π./Π.Σ. 6342/208/18-

1-2019) (ςυνθμμζνα με α/α:  16 ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π.Σ.),  ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα 

κάτωκι:  

«ΕΙΗΓΗΗ 

ΘΕΜΑ: Έγκριςθ διενζργειασ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν (e-banking), - Έγκριςθ εγκατάςταςθσ μθχανιςμϊν (POS) αποδοχισ πλθρωμϊν  με 

κάρτα  - Εξουςιοδότθςθ Περιφερειάρχθ για τθν διαχείριςθ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου» και πρόςβαςθ ςτισ 

Τπθρεςίεσ Ηλεκτρονικισ Σραπεηικισ (Internet Banking). 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1) Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 

87/Α/2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2) Σισ διατάξεισ του Ν.4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ 

τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ - Ρυκμίςεισ για τον 

εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 133/Α/2018). 

2) Σισ διατάξεισ του Ν.Δ.496/74 (άρκρο 20) «Περί Λογιςτικοφ των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204/Α/1974). 

3) Σο Π.Δ.140/2010 «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/2010) όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 

4400/Β/2016) απόφαςθ του Γεν. Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίασ.   

3) Σισ διατάξεισ του Ν. 4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 

2009/50/ΕΚ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  (ΦΕΚ 85/Αϋ/2012). 

4) Σισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 "Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ... και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπωσ 

τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει 

4) Σισ διατάξεισ του άρκρου 49 και 89 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 /Α/2-2-1996). 

5) Σισ διατάξεισ του άρκρου 2, παρ. 1 και 5 του Π.Δ. 136/1998 (ΦΕΚ 107 τ. Αϋ). 

6) Σθν αρικμ. 137/2014 Απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, για τθν επικφρωςθ του αποτελζςματοσ τθσ εκλογισ και τθν 

ανακιρυξθ του επιτυχόντα και επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν, Περιφερειάρχθ, Αντιπεριφερειαρχϊν κλπ για τθν νζα περιφερειακι περίοδο από 1-9-

2014 ζωσ 31-8-2019. 

7) Σο από 30-8-2014 Πρακτικό Ορκωμοςίασ του Περιφερειάρχθ των Αντιπεριφερειαρχϊν και των εκλεγζντων Περιφερειακϊν υμβοφλων τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου, όπωσ ανακθρφχκθκαν με τθν αρικμ. 137/2014 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

8) Σθν ανάγκθ, εξαςφάλιςθσ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ Τπθρεςίασ, ςε κζματα που αφοροφν τθν οικονομικι διαχείριςθ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 

και τισ ςυναλλαγζσ με τισ Εμπορικζσ Σράπεηεσ ςτισ οποίεσ τθροφνται τραπεηικοί λογαριαςμοί τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου.  

9) Σθν ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ και επιτάχυνςθσ των διαδικαςιϊν εξόφλθςθσ των δαπανϊν τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και τθν ταχφτερθ 

εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαςςομζνων, θ οποία μπορεί να επιτευχκεί με τθν χριςθ ςφγχρονων τραπεηικϊν διαδικαςιϊν (e-banking). Με δεδομζνο 

ότι μζχρι ςιμερα για τθν εξόφλθςθ κάκε δαπάνθσ απαιτεί τθν προςζλευςθ των δικαιοφχων ςτα κατά τόπουσ Σμιματα Σαμειακισ Τπθρεςίασ, για 

τθν παραλαβι τθσ επιταγισ, τθν κατάκεςθ τθσ επιταγισ για εξόφλθςθ ςτθν τράπεηα του δικαιοφχου, θ διαδικαςία αυτι κρίνεται χρονοβόρα και 

ζχει ςθμαντικό κόςτοσ για τουσ ςυναλλαςςόμενουσ, ειδικά ςε περιπτϊςεισ που αυτοί δεν κατοικοφν εντόσ των πόλεων που εδρεφουν οι 

Τπθρεςίεσ μασ. Με τθν εξόφλθςθ δαπανϊν μζςω θλεκτρονικϊν εντολϊν πλθρωμισ (e-banking) δεν απαιτείται θ προςζλευςθ του δικαιοφχου ςτισ 

αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ και επιτυχαίνεται μείωςθ του κόςτουσ και του χρόνου διεκπεραίωςθσ των διαδικαςιϊν εξόφλθςθσ των δαπανϊν. 

10) Σθν ανάγκθ είςπραξθσ εςόδων με τθν χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων, με τθν εγκατάςταςθ τερματικϊν (POS) αποδοχισ πλθρωμϊν με κάρτα, για 

τθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθν διευκόλυνςθ εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςομζνων με τισ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ, τισ 

Διευκφνςεισ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν και τα ΚΣΕΟ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων. Μζχρι ςιμερα για τθν καταβολι κάκε παραβόλου που 

προβλζπεται για τισ ςυναλλαγζσ με τισ ανωτζρω Τπθρεςίεσ (παράβολα μεταβίβαςθσ αυτοκινιτων παράβολα ελζγχου ΚΣΕΟ κλπ.), απαιτείται: α) θ 

προςζλευςθ του ςυναλλαςςόμενου ςτθν αρμόδια Τπθρεςία για να ενθμερωκεί για το ποςό που πρζπει να καταβάλει β) θ καταβολι των 

προβλεπόμενων ποςϊν ςε  τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου γ) θ προςκόμιςθ του παραςτατικοφ πλθρωμισ ςτθν Τπθρεςία, για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ του. Με τθν εγκατάςταςθ των τερματικϊν αποδοχισ πλθρωμϊν (POS) με κάρτα,  οι ανωτζρω διαδικαςίεσ μποροφν 

να ολοκλθρωκοφν ςε ζνα ςτάδιο αναβακμίηοντασ το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςομζνων. 

 

ειςθγοφμαςτε 

α) να εγκρικεί θ διενζργεια θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν (e-banking), για τθν εξόφλθςθ των δαπανϊν τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου από τισ αρμόδιεσ 

Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων, με τθν διενζργεια θλεκτρονικϊν εντολϊν (e-banking), με τθν υπογραφι ςχετικισ ςφμβαςθσ 

με τισ Σράπεηεσ που τθρεί τουσ λογαριαςμοφσ τθσ κάκε Περιφερειακι Ενότθτα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου.  

β) να εγκρικεί θ εγκατάςταςθ μθχανιςμϊν (POS) αποδοχισ πλθρωμϊν  με κάρτα, για τθν είςπραξθ των εςόδων ςτα κατά τόπουσ Σμιματα 

Σαμειακισ Τπθρεςίασ των Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των Περιφερειακϊν Ενοτιτων, κακϊσ και ςτισ Διευκφνςεισ  Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν και 

τα ΚΣΕΟ, ςε κάκε Περιφερειακι Ενότθτα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου.  

γ) να τροποποιθκεί θ 10/44/15-9-2014 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ ςυμβουλίου και να εξουςιοδοτθκεί ο Περιφερειάρχθσ Ηπείρου: 

1) για τθ ςυνομολόγθςθ ςφμβαςθσ για τθ διενζργεια ςυναλλαγϊν μζςω του Internet Banking («φμβαςθ Internet Banking») με τισ Σράπεηεσ που 

τθρεί τουσ λογαριαςμοφσ τθσ κάκε Περιφερειακι Ενότθτα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου. 
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2) να ορίηει τον/τουσ υπαλλιλουσ (το/α φυςικό/ά πρόςωπο/α) που κα ζχει/ουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτο Internet Banking και διενζργειασ 

ςυναλλαγϊν ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Φορζα (τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου) («Χριςτθσ/εσ»). Ο/οι Χριςτθσ/εσ κα παραλάβει/ουν, υπό 

τθν ιδιότθτά του/τουσ αυτι, τουσ αναγκαίουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ και κα προβαίνει/ουν ςε κάκε ενζργεια ι πράξθ που τον/τουσ αφορά ωσ 

Χριςτθ/εσ και αναφζρεται ςτθ φμβαςθ Internet Banking, 

3) να ορίηει (απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί)  το/τουσ Χριςτθ/εσ, 

4) να προςδιορίηει, κατά τθν κρίςθ του, το είδοσ των ςυναλλαγϊν και το ποςοτικό τουσ όριο ανά Χριςτθ, θμερολογιακι θμζρα και ςυναλλαγι, 

κακϊσ και τον τρόπο διενζργειασ των ςυναλλαγϊν από τουσ Χριςτεσ (από κοινοφ ι μεμονωμζνα), 

5) να προςδιορίηει, κατά τθν κρίςθ του, το είδοσ των εκάςτοτε τθρουμζνων ςτθν/ςτισ  Σράπεηα λογαριαςμϊν τθσ Περιφζρειασ, επί των οποίων 

κα διενεργοφνται οι ςυναλλαγζσ, 

6) να ορίηει το/α φυςικό/ά πρόςωπο/α για τθν επικοινωνία με τθν/τισ Σράπεηα/εσ. 

7) για τθ ςυνομολόγθςθ ςφμβαςθσ για τθν εγκατάςταςθ μθχανιςμϊν (POS) αποδοχισ πλθρωμϊν με κάρτα, για τθν είςπραξθ των εςόδων ςτα 

κατά τόπουσ Σμιματα Σαμειακισ Τπθρεςίασ των Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των Περιφερειακϊν Ενοτιτων, κακϊσ και ςτισ Διευκφνςεισ  

Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν και τα ΚΣΕΟ, ςε κάκε Περιφερειακι Ενότθτα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου. 

8) για το άνοιγμα ι κλείςιμο τραπεηικϊν λογαριαςμϊν ςτισ Σράπεηεσ που τθρεί τουσ λογαριαςμοφσ τθσ κάκε Περιφερειακι Ενότθτα τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου και οριςμό υπαλλιλων για τθν ζκδοςθ επιταγϊν, υπογραφι αυτϊν και γενικά ότι ζχει ςχζςθ με τθν οικονομικι 

διαχείριςθ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου,.   

9) για τον οριςμό υπολόγων για ζκδοςθ Χρθματικϊν Ενταλμάτων Προπλθρωμισ και το άνοιγμα τραπεηικϊν λογαριαςμϊν για κάκε Ζνταλμα 

Προπλθρωμισ, ςτισ Σράπεηεσ που τθρεί τουσ λογαριαςμοφσ τθσ κάκε Περιφερειακι Ενότθτα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου» » 

5. Τισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

6. Τθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

& ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 1/3/21-1-2019 ) 

Εγκρίνει τθ διενζργεια θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν (e-banking) - Ζγκριςθ εγκατάςταςθσ μθχανιςμϊν (POS) αποδοχισ πλθρωμϊν  με κάρτα  - 

Εξουςιοδότθςθ Περιφερειάρχθ για τθν διαχείριςθ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου» και πρόςβαςθ ςτισ Υπθρεςίεσ 

Ηλεκτρονικισ Τραπεηικισ (Internet Banking), ςφμφωνα με τα όςα διαλαμβάνονται ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ τθσ Υπθρεςίασ (υπό 

ςτοιχ.4) , και ειδικότερα εγκρίνει: 

 

Α. Τθ διενζργεια θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν (e-banking), για τθν εξόφλθςθ των δαπανϊν τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου από τισ αρμόδιεσ 

Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων, με τθν διενζργεια θλεκτρονικϊν εντολϊν (e-banking), με τθν υπογραφι ςχετικισ 

ςφμβαςθσ με τισ Τράπεηεσ που τθρεί τουσ λογαριαςμοφσ τθσ κάκε Περιφερειακι Ενότθτα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου. 

  

Β. Τθν εγκατάςταςθ μθχανιςμϊν (POS) αποδοχισ πλθρωμϊν  με κάρτα, για τθν είςπραξθ των εςόδων ςτα κατά τόπουσ Τμιματα Ταμειακισ 

Υπθρεςίασ των Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των Περιφερειακϊν Ενοτιτων, κακϊσ και ςτισ Διευκφνςεισ  Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν και τα 

ΚΤΕΟ, ςε κάκε Περιφερειακι Ενότθτα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου.  

 

Γ. Τθν τροποποίθςθ τθσ αρικμ.  10/44/15-9-2014 απόφαςθσ του Περιφερειακοφ ςυμβουλίου και τθν εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ 

Ηπείρου, ιτοι: 

1)  Για τθ ςυνομολόγθςθ ςφμβαςθσ για τθ διενζργεια ςυναλλαγϊν μζςω του Internet Banking («Σφμβαςθ Internet Banking») με τισ 

Τράπεηεσ που τθρεί τουσ λογαριαςμοφσ τθσ κάκε Περιφερειακι Ενότθτα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου. 

2) Να ορίηει τον/τουσ υπαλλιλουσ (το/α φυςικό/ά πρόςωπο/α) που κα ζχει/ουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτο Internet Banking και 

διενζργειασ ςυναλλαγϊν ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Φορζα (τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου) («Χριςτθσ/εσ»). Ο/οι Χριςτθσ/εσ κα 

παραλάβει/ουν, υπό τθν ιδιότθτά του/τουσ αυτι, τουσ αναγκαίουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ και κα προβαίνει/ουν ςε κάκε ενζργεια ι 

πράξθ που τον/τουσ αφορά ωσ Χριςτθ/εσ και αναφζρεται ςτθ Σφμβαςθ Internet Banking, 

3) Να  ορίηει (απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί)  το/τουσ Χριςτθ/εσ, 

4) Να προςδιορίηει, κατά τθν κρίςθ του, το είδοσ των ςυναλλαγϊν και το ποςοτικό τουσ όριο ανά Χριςτθ, θμερολογιακι θμζρα και 

ςυναλλαγι, κακϊσ και τον τρόπο διενζργειασ των ςυναλλαγϊν από τουσ Χριςτεσ (από κοινοφ ι μεμονωμζνα), 

5)Να προςδιορίηει, κατά τθν κρίςθ του, το είδοσ των εκάςτοτε τθρουμζνων ςτθν/ςτισ  Τράπεηα λογαριαςμϊν τθσ Περιφζρειασ, επί των 

οποίων κα διενεργοφνται οι ςυναλλαγζσ, 
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6) Να ορίηει το/α φυςικό/ά πρόςωπο/α για τθν επικοινωνία με τθν/τισ Τράπεηα/εσ. 

7) Για τθ ςυνομολόγθςθ ςφμβαςθσ για τθν εγκατάςταςθ μθχανιςμϊν (POS) αποδοχισ πλθρωμϊν με κάρτα, για τθν είςπραξθ των εςόδων 

ςτα κατά τόπουσ Τμιματα Ταμειακισ Υπθρεςίασ των Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των Περιφερειακϊν Ενοτιτων, κακϊσ και ςτισ Διευκφνςεισ  

Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν και τα ΚΤΕΟ, ςε κάκε Περιφερειακι Ενότθτα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου. 

8)  Για το άνοιγμα ι κλείςιμο τραπεηικϊν λογαριαςμϊν ςτισ Τράπεηεσ που τθρεί τουσ λογαριαςμοφσ τθσ κάκε Περιφερειακι Ενότθτα τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου και οριςμό υπαλλιλων για τθν ζκδοςθ επιταγϊν, υπογραφι αυτϊν και γενικά ότι ζχει ςχζςθ με τθν οικονομικι 

διαχείριςθ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου,.   

9) Για τον οριςμό υπολόγων για ζκδοςθ Χρθματικϊν Ενταλμάτων Προπλθρωμισ και το άνοιγμα τραπεηικϊν λογαριαςμϊν για κάκε 

Ζνταλμα Προπλθρωμισ, ςτισ Τράπεηεσ που τθρεί τουσ λογαριαςμοφσ τθσ κάκε Περιφερειακι Ενότθτα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου» » 

 

Μειοψθφεί θ παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία ψιφιςε «λευκό»  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Το παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 
 

   Ο Πρόεδροσ του Π.Σ. 
   Σταφροσ Παργανάσ 

                          
Ακριβζσ Απόςπαςμα       
 
Η Πρακτικογράφοσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Π.Σ.  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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