ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 21εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ην άββαην 25 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αριθ. Απόθαζης 138-21/25-9-2021
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο “ύκβαζεο Υξήζεο ηνπ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο winbank” κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. θαη
παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ηνπ παξαπάλσ
πζηήκαηνο.
ήκεξα, εκέξα άββαην 25 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 10:00 ζπλήιζαλ
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e: Presence.gov.gr,
ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ
αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξύρζεθαλ κε ηελ ππ΄
αξηζκ.739/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ ππ’ αξηζκ.
200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ
θαζώο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειώζεηο απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθώλ
πκβνύισλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 73299/67/23-09-2021 νξζήο
επαλάιεςεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ
Νήζσλ, ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα απόθαζε θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ησλ
άξζξσλ 165 θαη 175 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ,
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π..
2. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π..
3. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
4. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε
5. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
6. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή
7. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
8. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
9. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
10. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
13. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
14. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
15. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
16. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
17. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
18. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
19. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
20. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
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Xξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
2. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
3. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
4. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
5. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
6. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ
7. Κνληνκάξεο ππξίδσλ ηνπ Δπηπρίνπ
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα ελόο (41)
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο ηξηάληα ηέζζεξηο (34) θαη ν
Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα –
Σζαγθαξνπνύινπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επεξσηήζεσλ ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ.
Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ.
Καηά ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ Δθηόο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ζέκα ζπλδέζεθε ν
επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία» θ. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο.
--------Παξάιεηςε----------Θέμα 5ο Η.Δ: Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο “ύκβαζεο Υξήζεο ηνπ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο winbank” κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. θαη
παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ηνπ παξαπάλσ
πζηήκαηνο.
Με
ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν ζεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Τπαίζξνπ θ. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο, εηζεγήζεθε
ηα θάησζη:
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΡΚΤΡΑ
ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ., ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗ
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΑΜ. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ , ΠΡΟΟΓΩΝ
& ΠΔΡΙΟΤΙΑ
ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ακάξα 13, Κέξθπξα
Σ.Κ. 49100
ΠΛΗΡΟΦ.: Λέζζεο Ιωάλλεο
ΣΗΛ.: 26613-62258

Θέκα κόλν

Κέξθπξα, 23/ 09/2021
Αξ. Πξση.:75089/30545

ΠΡΟ: Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην

: Τπνγξαθή ηεο “ύκβαζεο Υξήζεο ηνπ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθήο

Σξαπεδηθήο winbank” κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. θαη παξνρή εμνπζηνδνηήζεωλ
γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ κέζω ηνπ παξαπάλω πζηήκαηνο.
ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. 61-9/17-4-2021 (ΑΓΑ: ΩΤΦΒ7ΛΔ-88Λ) απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην «Άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ηακεηαθήο δηαρείξηζεο κε ηίηιν «Μίζζωκα
δηθαηώκαηνο ρξήζεο βνζθήο Γεκνζίωλ Βνζθήζηκωλ γαηώλ» ελεκεξψλνπκε ην ζψκα φηη
ζην πιαίζην δηαηήξεζεο ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ απαηηείηαη ε ππνγξαθή ηεο Σύμβασηρ
Χπήσηρ τος Σςστήματορ Ηλεκτπονικήρ Τπαπεζικήρ winbank μεταξύ τηρ Πεπιυέπειαρ Ιονίων
Νήσων και τηρ Τπάπεζαρ Πειπαιώρ ΑΕ. πγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα δψζεη ζηελ
Πεξηθέξεηα ηε δπλαηφηεηα λα δηελεξγεί ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ΑΔ
απφ απφζηαζε, κε ρξήζε πνηθίισλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ θαη ππνδνκψλ, φπσο ελδεηθηηθά
είλαη ην δηαδίθηπν (internet), ην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ δίθηπν, ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο.
ην

αλσηέξσ

πιαίζην

δεηείηαη
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Πεξηθεξεηαθνχ

πκβνπιίνπ

λα

εμνπζηνδνηήζνπλ ηελ Πεξηθεξεηάξρε Ινλίσλ Νήζσλ θα. Ρνδε Κξάηζα – Σζαγθαξνπνχινπ
πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ ηελ
σο άλσ ζχκβαζε, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε
απηή φπσο θαη θάζε άιιν ζπλεκκέλν ζηελ παξαπάλσ ζχκβαζε παξάξηεκα ή ζρεηηθή
πξφζζεηε πξάμε.

πλεπψο εηζεγνχκαζηε πξνο ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηελ αλάζεζε ηεο
εθπξνζψπεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο winbank,

ζηα αθφινπζα πξφζσπα κε ηηο παξαθάησ εμνπζίεο ππφ ηνπο

αλαγξαθφκελνπο ζε θάζε πεξίπησζε φξνπο :

ηνλ θ.Λέζζεο Ιωάλλεο θιάδνπ Π.Δ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ κε βαζκφ Β’ Πξντζηάκελνο ηνπ
Σκήκαηνο Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ & Παξνπζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Κέξθπξαο. θαη ζηελ θ. Σζνπξάθε Δπζπκία , θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθψλ Λνγηζηηθνχ κε βαζκφ
Β’ Τπάιιεινο

ηνπ Σκήκαηνο Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ &Πεξηνπζίαο

ηεο

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κέξθπξαο νη νπνίνη ν θαζέλαο ρσξηζηά κε ηε ρξήζε ή ηελ
πιεθηξνιφγεζε, θαηά πεξίπησζε, ηνπ απφξξεηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ αλαγλψξηζήο
ηνπο απφ ην ζχζηεκα winbank, ζα δεζκεχνπλ
ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο

έγθπξα ηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 100.000,00€ (εθαηφ ρηιηάδεο

επξψ)Δπξψ αλά ζπλαιιαγή.
Σα είδε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα δηελεξγνχληαη
ζπλαιιαγέο πνπ πξνζθέξεη ην winbank

ζα είλαη γηα φιεο

ηηο δηαζέζηκεο

Πξνο άξζε νηαζδήπνηε ακθηζβήηεζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη νη σο άλσ ππφ 1 θαη 2 αλαθεξφκελνη
ρξήζηεο δεζκεχνπλ έγθπξα ηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ γηα ηελ απνδνρή θαη ιεηηνπξγία ηεο
Τπεξεζίαο

winbank alerts (ησλ ππεξεζηψλ ερνπζψλ ηελ ηδηφηεηα ηεο εγρξήκαηεο

ζπλαιιαγήο) ππφ ηα αλσηέξσ αληηζηνίρσο αλαθεξφκελα φξηα.

H ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

ΡΟΓΗ ΚΡΑΣΑ –ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ

------Παξάιεηςε----------Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε.
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν ζεκαηηθόο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Τπαίζξνπ θ. Δπζηάζηνο –
σηήξηνο Κνπξήο.
-------Παξάιεηςε----------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ εγθξίλεη ηελ αλάζεζε εθπξνζώπεζεο
ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
winbank ζηνλ θ. Λέζζε Ησάλλε, θιάδνπ Π.Δ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ κε βαζκό Β’
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Παξνπζίαο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κέξθπξαο θαη ζηελ θα Σζνπξάθε Δπζπκία, θιάδνπ ΣΔ
Γηνηθεηηθώλ Λνγηζηηθνύ κε βαζκό
Β’ Τπάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Σακεηαθήο
Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Πεξηνπζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κέξθπξαο, σο ε
εηζήγεζε.
--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 138-21/25-9-2021
Ο Πρόεδρος Π..

Η Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη
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