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∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       
Α΄ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης  

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α Σχολικής Επιτροπής 
Αριθµός  Απόφασης   15/2020 

 
    
    Στα Βριλήσσια σήµερα την 22 Οκτωβρίου  2020  , ηµέρα Πέµπτη  και ώρα  19:30 , συνήλθε σε 

τακτική  κατεπείγουσα συνεδρίαση  η οποία διεξήχθη  µε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(σύµφωνα µε τα άρθρα 234 παρ. 1, 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και του Άρθρου 67 του Ν.3852/2010, 

του άρθρου 184, του ν. 4635/ 2019 και ισχύει σε συνδυασµό µε τις σχετικές της παρ.1, του άρθρου 10, 

της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ 55/τΑ/11-3-2020) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της  Α  Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Βριλησσίων, κατόπιν της  υπ’ αριθµ. 55/21.10.2020 έγγραφης 

πρόσκλησης του  Προέδρου αυτής µε το  εντός   ηµερησίας διάταξης θέµα: 

Εξουσιοδότηση  του Προέδρου  για τη διενέργεια συναλλαγών και  τη διαχείριση  τραπεζικών 

λογαριασµών της Α Σχολικής Επιτροπής  και τους τραπεζικούς  λογαριασµούς των σχολείων  της 

Α Σχολικής Επιτροπής µε τη Τράπεζα Πειραιώς. 

 
   

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι τα  παρόντα µέλη ήταν 
περισσότερα από τα απόντα και συγκεκριµένα  επί συνόλου δεκαπέντε  (15)  µελών ευρέθησαν 
παρόντα δεκατρία  (13)  µέλη και απόντα δύο(2). 
 
      Τα µέλη της Α  Σχολικής Επιτροπής  είναι : 
 

  1. Πολιτης Κωνσντίνος                          Πρόεδρος  
  2. Μπατάλας Στέφανος                          Αντιπρόεδρος 
  3. Γεροντάκη Κωνσταντίνα (Νάντη)        Μέλος 
  3. Καλογεράκη Ευαγγελία                      ∆/ντρια   1ου ∆ηµοτικού        
  4. Μπαζάνη Ευγενία                              ∆/ντρια   3ου ∆ηµοτικού 
  5. Κοσµόπουλος  Ιωάννης                      ∆/ντής     4ου ∆ηµοτικού 
  6. Γεωργόπουλος Σωτήριος                    ∆/ντής     6ου ∆ηµοτικού 
  7. Γεωργίου Ολγα                                 Πρ/νη     3ου Νηπιαγωγείου   
  8. Πολίτου Κων/να                                Πρ/νη      7ου Νηπιαγωγείου   
  9. Τσουκαλάς Ευστάθιος                         Εκπρ.  Ένωσης Γονέων  
10. Κακναβάτου – Γκιλάκη Ελπίδα            Μέλος 
11. Κουτσουνάδη Στεφανία                     Μέλος 
12. Παπαδόπουλος Αντώνιος                   Μέλος 
14. Σίµου Λαµπρινή                                Μέλος 
15. Στασινού ∆ήµητρα                            Μέλος 

 

 

Απόντες :     

 

  1. Γεωργίου Όλγα                                 Πρ/νη     3ου Νηπιαγωγείου   
  2. Πολίτου Κων/να                                Πρ/νη     7ου Νηπιαγωγείου       

    
         

        Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν  από την υπάλληλο του δήµου Μπέλµπα Ιωάννα. 
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    Αµέσως µετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  θέτοντας για συζήτηση το πρώτο  εντός  ηµερησίας διάταξης θέµα: 
 

 

                       
 

Εξουσιοδότηση  του Προέδρου  για τη διενέργεια συναλλαγών και  τη διαχείριση  τραπεζικών 

λογαριασµών της Α Σχολικής Επιτροπής  και τους τραπεζικούς  λογαριασµούς των σχολείων  της 

Α Σχολικής Επιτροπής µε τη Τράπεζα Πειραιώς. 

 

 

Α. Νοµοθετικό πλαίσιο 

Το νοµοθετικό πλαίσιο της  για τη διενέργεια συναλλαγών και  τη διαχείριση  τραπεζικών λογαριασµών 
της Επιτροπής, καθορίζεται από: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης). 
2. Τις  διατάξεις  της παρ. 3 του άρθρου45 του Ν.2696/1999 
3. Τις διατάξεις της 8440/2011 υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε µε µε την 63967 (ΦΕΚ 

3537/20.9.19 τεύχος Β) βάσει των οποίων καθορίζεται ο κανονισµός Λειτουργίας των σχολικών 
επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών (Β΄318) 

4. Την υπ’αριθµ.  152/2019 Α.∆.Σ περί ορισµού µελών και Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 

5. Την υπ’αριθµ. 27/2018 της Α Σχολικής Επιτροπής περί «παροχής εξουσιοδοτήσεων για την 
παρακολούθηση της  αναλυτικής  κίνησης  των λογαριασµών του Νοµικού Προσώπου Α ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ µέσω της “Σύµβασης χρήσης του Συστήµατος Ηλεκτρονικής 
Τραπεζικής winbank” µε την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε» και την έκδοση χρεωστικών καρτών  
πληρωµής στους υπολόγους της» 

6. Την υπ’ αριθµ. 38/2019  απόφαση της Α Σχολικής Επιτροπής περί « Επικαιροποίηση της 
υπ’αριθµ. 27/2018 απόφασης της  Α Σχολικής Επιτροπής περί « παροχής εξουσιοδοτήσεων για 
την παρακολούθηση της  αναλυτικής  κίνησης  των λογαριασµών του Νοµικού Προσώπου Α 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ µέσω της “Σύµβασης χρήσης του Συστήµατος 
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” µε την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε» και την έκδοση χρεωστικών 
καρτών  πληρωµής στους δηµοσίους υπολόγους της  

7. Την υπ’αριθµ. 74/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «Αντικατάστασης Προέδρου και 
µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ «Α’ Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Βριλησσίων»  

  
Β. Εισήγηση      
 
Κατά συνέπεια και λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 
παρακαλώ για τη λήψη απόφασης µε την οποία η Α Σχολική Επιτροπή εξουσιοδοτεί   τον  Πολίτη 
Κωνσταντίνο,  Πρόεδρο  και οικονοµικό διαχειριστή της Α Σχολικής Επιτροπής, να κινεί τον µε αριθµ.  
5072-054516-753 τραπεζικό λογαριασµό της Α Σχολικής Επιτροπής και τους κατωτέρω  τραπεζικούς  
λογαριασµούς των Σχολείων  της Α Σχολικής Επιτροπής στην Τράπεζα Πειραιώς: 
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Επίσης  εξουσιοδοτεί τον προαναφερόµενο να   προβαίνει στις  παρακάτω  ενέργειες:     

• Καταθέσεις  χρηµατικών ποσών στο λογαριασµό  της    Α Σχολικής  Επιτροπής και τους 
λογαριασµούς των σχολείων της Α Σχολικής Επιτροπής 

• Αναλήψεις χρηµατικών ποσών για  τη πληρωµή της µισθοδοσίας και του ΙΚΑ, πληρωµές  τρίτων 
και κάθε πράξη επί των τραπεζικών λογαριασµών της Α Σχολικής Επιτροπής  

• Αίτηση χορήγησης µπλόκ επιταγών, παραλαβής και χρήσης αυτών ( αποκλειστικά  για τον υπ’ 
αριθµ. . 5072-054516-753 λογαριασµό της Α Σχολικής Επιτροπής) 

• Έντυπες  εντολές  της Α Σχολικής Επιτροπής   για εκτέλεση εµβασµάτων και πληρωµών σε 
προµηθευτές, πιστωτές, µισθωτούς, δηµόσιους οργανισµούς-αρχές, ασφαλιστικά ταµεία κλπ 
δικαιούχους. 

• Λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων. 
• Λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασµών  στο λογαριασµό  της    Α Σχολικής  Επιτροπής και 

τους λογαριασµούς των σχολείων της Α Σχολικής Επιτροπής 
• Έκδοση χρεωστικής κάρτας πληρωµών ( αποκλειστικά  για τον υπ’ αριθµ. . 5072-054516-

753 λογαριασµό της Α Σχολικής Επιτροπής). 
• Συναλλαγές µέσω win bank: Ο Πρόεδρος και οικονοµικός διαχειριστής  θα µπορεί µε τη χρήση 

ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του 
τραπεζικού λογαριασµού της  Α Σχολικής  Επιτροπής και των λογαριασµών των σχολείων της Α 
Σχολικής Επιτροπής  από το σύστηµα win bank, να εκτελεί τα κάτωθι: 

• Εκτέλεση  των µη εγχρήµατων συναλλαγών 
• Παρακολούθηση λογαριασµών µε πρόσβαση µόνο στην ενηµέρωση και εκτύπωση. 
• Επίσης θα καταχωρεί και θα δεσµεύει έγκυρα την Α Σχολική Επιτροπή σε όλες τις 

χρηµατικές συναλλαγές  
 
 
Η Α Σχολική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου και ύστερα από διαλογική 
συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

   Το µέλος Κακναβάτου-Γκιλάκη Ελπίδα  δηλώνει  ότι  ψηφίζει ΠΑΡΩΝ για τους κάτωθι λόγους: 

     Οι συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων πρέπει να γίνονται δια ζώσης ή στη χειρότερη περίπτωση με 

κάποιου είδους τηλεδιάσκεψη. Οι απαντητικές επιστολές μέσω email πρέπει απλά να υπάρχουν ως επιλογή για 

έκτακτες ειδικές περιπτώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποτιμάμε το ρόλο της συζήτησης και της ανταλλαγής 

απόψεων. Εξάλλου αυτός είναι ο ρόλος της ζωντανής συζήτησης, μέσα από την ανταλλαγή επιχειρημάτων να 

αλλάξει πιθανά άποψη και κάποιος που στην αρχή μπορεί να ήθελε να ψηφίσει με τον έναν τρόπο και να πειστεί να 

ψηφίσει με κάποιον άλλον. Αυτό με  την ψήφο μέσω email ακυρώνεται. Σε κάθε περίπτωση τα θέματα που σήμερα 

καλούμαστε να ψηφίσουμε , δηλαδή η παραχώρηση χώρων, δεν είναι δυνατόν να κλείσουν με ένα ναι η όχι . 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056745-130 
2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056745-334 

3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056745-628 
4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056745-733 
5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056745-997 

6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056746-276 
7Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056767-559 

1Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 5072-056746-128 
2Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 5072-056746-497 
3Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 5072-056746-781 
4Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 5072-056747-256 

5Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 5072-056747-477 
6Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 5072-056747-558 
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Περιμένω απάντηση σε αυτό και δεν θα ήθελα να παραμείνει έωλη η υποψία πως ο νέος πρόεδρος ξεκινάει τη 

θητεία του υιοθετώντας αδιαφανείς διαδικασίες. 

 

 

Εξουσιοδοτεί τον  Πολίτη Κωνσταντίνο,  Πρόεδρο  και οικονοµικό διαχειριστή της Α Σχολικής 

Επιτροπής, να: 

Α. Κινεί τον υπ’αριθµ.  5072-054516-753 τραπεζικό λογαριασµό της Α Σχολικής Επιτροπής και τους 

κατωτέρω  τραπεζικούς  λογαριασµούς των Σχολείων  της Α Σχολικής Επιτροπής στην Τράπεζα 

Πειραιώς: 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Προβαίνει στις  παρακάτω  ενέργειες:     

• Καταθέσεις  χρηµατικών ποσών στο λογαριασµό  της    Α Σχολικής  Επιτροπής και τους 
λογαριασµούς των σχολείων της Α Σχολικής Επιτροπής 

• Αναλήψεις χρηµατικών ποσών για  τη πληρωµή της µισθοδοσίας και του ΙΚΑ, πληρωµές  τρίτων 
και κάθε πράξη επί των τραπεζικών λογαριασµών της Α Σχολικής Επιτροπής  

• Αίτηση χορήγησης µπλόκ επιταγών, παραλαβής και χρήσης αυτών ( αποκλειστικά  για τον υπ’ 
αριθµ. . 5072-054516-753 λογαριασµό της Α Σχολικής Επιτροπής) 

• Έντυπες  εντολές  της Α Σχολικής Επιτροπής   για εκτέλεση εµβασµάτων και πληρωµών σε 
προµηθευτές, πιστωτές, µισθωτούς, δηµόσιους οργανισµούς-αρχές, ασφαλιστικά ταµεία κλπ 
δικαιούχους. 

• Λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων. 
• Λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασµών  στο λογαριασµό  της    Α Σχολικής  Επιτροπής και 

τους λογαριασµούς των σχολείων της Α Σχολικής Επιτροπής 
• Έκδοση χρεωστικής κάρτας πληρωµών ( αποκλειστικά  για τον υπ’ αριθµ.    
             5072-054516-753 λογαριασµό της Α Σχολικής Επιτροπής). 
• Συναλλαγές µέσω win bank: Ο Πρόεδρος και οικονοµικός διαχειριστής  θα µπορεί µε τη χρήση 

ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του 
τραπεζικού λογαριασµού της  Α Σχολικής  Επιτροπής και των λογαριασµών των σχολείων της Α 
Σχολικής Επιτροπής  από το σύστηµα win bank, να εκτελεί τα κάτωθι: 

• Εκτέλεση  των µη εγχρήµατων συναλλαγών 
• Παρακολούθηση λογαριασµών µε πρόσβαση µόνο στην ενηµέρωση και εκτύπωση. 
• Επίσης θα καταχωρεί και θα δεσµεύει έγκυρα την Α Σχολική Επιτροπή σε όλες τις 

χρηµατικές συναλλαγές  
 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056745-130 
2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056745-334 
3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056745-628 

4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056745-733 
5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056745-997 

6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056746-276 
7Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5072-056767-559 

1Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 5072-056746-128 

2Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 5072-056746-497 
3Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 5072-056746-781 
4Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 5072-056747-256 
5Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 5072-056747-477 

6Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 5072-056747-558 
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      Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς και στις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης του ∆ήµου Βριλησσίων. 

 

     

  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΛΑΒΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ   15 /2020 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω 

 

             Ο Πρόεδρος                              Ο Αντιπρόεδρος                                          Τα Μέλη 

 

 

    Πολίτης Κωνσταντίνος                     Μπατάλας Στέφανος                 Γεροντάκη Κωνσταντίνα (Νάντη)         
 
                                                                                                  Καλογεράκη Ευαγγελία 
 
                                  Μπαζάνη Ευγενία    
                      

                                                                                      Κοσµόπουλος Ιωάννης     
 
                                                                                      Γεωργόπουλος Σωτήριος 
 
                Τσουκαλάς Ευστάθιος   
 
                                                                                      Κακναβάτου – Γκιλάκη Ελπίδα                                                                                                               
 
                                                                                      Κουτσουνάδη Στεφανία 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                      Παπαδόπουλος Αντώνιος 
 
                                                                                      Σίµου Λαµπρινή  
 
                                                                                       Στασινού ∆ήµητρα 
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