
ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Από τον Ιούνιο του 2017, δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές ύδρευσης του Δήμου 

Ζίτσας να εξοφλούν τους λογαριασμούς ηλεκτρονικά. Ο Δήμος Ζίτσας υποστηρίζει τις 

εύκολες πληρωμές μέσω ΔΙΑΣ και προτρέπει τους υπόχρεους να ακολουθούν τη 

συγκεκριμένη διαδικασία, αποφεύγοντας την επίσκεψη στα γραφεία του Δήμου και των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων. Με τη δημιουργία των λογαριασμών ύδρευσης, εκδίδεται ΚΑΘΕ 

ΦΟΡΑ ένας μοναδικός  19αψήφιος κωδικός που αποτελεί την Ταυτότητα Πληρωμής.  

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι: 

Σε περίπτωση που υπάρχουν προηγούμενες οφειλές, πριν καταθέσετε το ποσό, θα 

πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας στα τηλέφωνα 

2653360001, 2653360003 προκειμένου να ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό οφειλής 

καθώς τα ληξιπρόθεσμα ποσά επιβαρύνονται με μηνιαίες προσαυξήσεις. 

 

Αναλυτικές οδηγίες Web Banking συγκεκριμένων τραπεζών 

 Alpha Bank  
  

1. Εισάγετε τα στοιχεία σας στη σελίδα web-banking της Alpha Bank για να συνδεθείτε 
στον web-banking λογαριασμό σας. 

2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού σας, επιλέξτε "Πληρωμές” και στη 
συνέχεια στην γρήγορη αναζήτηση  γράφετε «ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ» 

 

https://www.alpha.gr/el/idiotes/myalpha


 

3. Στη φόρμα που εμφανίζεται, επιλέξτε τον λογαριασμό από τον οποίο θα κάνετε την 
πληρωμή και στη συνέχεια συμπληρώστε  

α) τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής,  

β) το ποσό πληρωμής  

γ) επιλέξτε στις πληρωμές άμεσα ή σε επιλεγμένη ημερομηνία  

4. Ελέγξτε τα στοιχεία τα οποία συμπληρώσατε και εφόσον είναι σωστά πατήστε 
ξανά ”Εκτέλεση”. 
 
5. Στο τελευταίο βήμα, η καταχώρηση ολοκληρώνεται και στοιχεία της πληρωμής σας 
εμφανίζονται σε πίνακα. 

 

 Τράπεζα Πειραιώς  
  

1. Εισάγετε τα στοιχεία σας στη σελίδα web-banking της Τράπεζας Πειραιώς για να 
συνδεθείτε στον web-banking λογαριασμό σας. 

2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού σας επιλέξτε "Πληρωμές” στο μενού που 
εμφανίζεται αριστερά και στη συνέχεια "Αλφαβητικά”. Αφού επιλέξετε την κατηγορία "δ”, 
βρείτε και επιλέξτε το "ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ” από τη λίστα. 

 

 

3. Στη συνέχεια αφού επιλέξετε το λογαριασμό χρέωσης, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο 

του οφειλέτη που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού , τον Κωδικό Ηλεκτρονικής 

Πληρωμής καθώς επίσης και το ποσό πληρωμής και πατήστε "Συνέχεια” για να 

ολοκληρώσετε την διαδικασία. 

 

 

https://www.winbank.gr/sites/idiwtes/el/Pages/default.aspx


 

 

 Eurobank 
  

1. Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης σας στη σελίδα web-banking της Eurobank για να μπείτε 
στον web-banking λογαριασμό σας. 

 2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού σας επιλέξτε 'Νέα Συναλλαγή'. Κατόπιν 
επιλέξτε 'Πληρωμές οργανισμών'. 

 

3. Στις "Πληρωμές οργανισμών" επιλέγετε το "Ύδρευση-Δήμοι".  

https://ebanking.eurobank.gr/#/login


 

4. Κατόπιν επιλέγετε το "ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ". 

5. Στη συνέχεια αφού επιλέξετε το λογαριασμό χρέωσης, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο 

του οφειλέτη που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού, τον Κωδικό Ηλεκτρονικής 

Πληρωμής καθώς επίσης και το ποσό πληρωμής και πατήστε "Συνέχεια” για να 

ολοκληρώσετε την διαδικασία. 

 

 Εθνική τράπεζα 

  

1. Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης σας στη σελίδα web-banking της Εθνικής για να 
μπείτε στον web-banking λογαριασμό σας. 

2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού σας επιλέξτε 'Μεταφορές & 
Πληρωμές'.  

https://ibank.nbg.gr/identity/login?returnUrl=https:%2F%2Fibank.nbg.gr%2Fidentity%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3D48423927-4F90-46A4-9F41-63A0B3114A92%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fibank.nbg.gr%252Fweb%252F%26response_mode%3Dform_post%26response_type%3Dcode%2520id_token%26scope%3Dopenid%2520role%2520ibank_profile%2520ibank-cards-api-v1%2520ibank-loans-api-v1%2520ibank-profile-api-v1%2520ibank-go4more-api-v1%2520ibank-billpayments-api-v1%2520ibank-accounts-api-v1%2520ibank-proxy-api-v1%26state%3DOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253DhSccdisralusNv-iierFETWYADBmkKLoY4KhSdP5tlU-2xVTnbeSowCdqOKu51zwA-o3vz1uFWie5WX9hMzeUQtsKNYzlBKxTswfOIhqhlNonWIoLw2rmccEvZRaUOF4godMZc5techcltVaGONJQDnK4Xc-XapFuOe1v7Z4XcM_TUGeGQlizEXax-2r4LSxyNCQUY0uIY29NsG4YfcpFg%26nonce%3D637057066643027789.NTU2NmNiYTItMTZkYi00Y2ZmLWE5MjQtNDM5ZDJkYWUzNmZhYWVkYzhmZjgtZTY2NS00M2UyLWFkMTgtOTNmM2EzN2U2ZWYz%26x-client-SKU%3DID_NET451%26x-client-ver%3D5.2.1.0


 

3. Επιλέξτε "Πληρωμή Λογαριασμών & Οφειλών"  

 



4. Στο πεδίο αναζήτησης γράψτε "ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ" 

 

5. Στη συνέχεια αφού επιλέξετε το λογαριασμό χρέωσης, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο 

του οφειλέτη που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού, τον Κωδικό Ηλεκτρονικής 

Πληρωμής καθώς επίσης και το ποσό πληρωμής και πατήστε "Συνέχεια” για να 

ολοκληρώσετε την διαδικασία. 

 

 Μεταφορά ποσού  
  

Υπάρχει η δυνατότητα να καταθέσετε το επιθυμητό ποσό στο λογαριασμό που διαθέτει ο 
Δήμος Ζίτσας με ένδειξη, το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη που αναγράφεται στο έντυπο 
του λογαριασμού και τον αριθμό του υδρομέτρου. 

Αριθμός Λογαριασμού Δήμου Ζίτσας:  

GR 64 0171 6010 0066 0113 7875 964 Τράπεζα Πειραιώς  

 


