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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ`  αριθμόν 10ης /2013

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

Θέμα: 5ο ΗΔ περί:
 «Άνοιγμα νέου λογαριασμού Τραπέζης αποκλειστικά για την 
καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων 
και απολαβών του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ» μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών».

Αριθμός Απόφασης : 51/2013

Σήμερα τη 30η του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 2013 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 
Αθλητικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ συνήλθε σε 
συνεδρίαση στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης, ύστερα την υπ` 
αρ. πρωτ.108/23-09-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικ. Συμβουλίου.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε 
ότι σε   σύνολο (9) τακτικών μελών παρόντες ήταν οι  έξι ( 6 ).

Παρόντες ήταν οι:
     O Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος

           Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης    
           Τα μέλη: 
           Μπαλαμπάνης Χρήστος

Μπουρίκα Γεωργία
Βασίλειος Αϊβαλιώτης
Δημαράκη Νεκταρία
Απόντες ήταν οι:
Ευάγγελος Δημαράκης
Παρασκευή Αντζινά
Κωνσταντίνος Λαζάρου
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη    

Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών.



      Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, ο οποίος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με άρθρο 171 του ΔΚΚ Ν. 3463/06, τα οικονομικά 
διαθέσιμα των Δήμων κατατίθενται εντόκως σε Λογαριασμούς όψεως ή 
σε προθεσμιακούς σε πιστωτικά Ιδρύματα μετά από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμος Ερμιονίδας έχει την Ταμειακή Διαχείριση του Δήμου, καθώς 
και τη μισθοδοσία του προσωπικού στην Τράπεζα Πειραιώς – Αγροτική. 

Οι διατάξεις του άρθρου 171 του ΔΚΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 240 & 236 παρ.1 του ΔΚΚ, ισχύουν και για τα ΝΠΔΔ του 
Δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της αριθμ.2/37345/004/4-6-10 Κ.Υ.Α. όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως 
αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας 
Αρχής Πληρωμής: «Τα Ν.Π.Δ.Δ. είναι υποχρεωμένα να ορίζουν 
τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την 
καταβολή των μισθολογικών αμοιβών που εμπίπτουν στην ΕΑΠ. Ακόμη, 
υποχρεούνται να εξουσιοδοτήσουν παγίως την ΕΑΠ για την χρέωση του 
παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού τους, για λογαριασμό τους, με το 
ποσό της μισθοδοσίας που καταβάλλεται στις οριζόμενες από το άρθρο 
15 ημερομηνίες στους δικαιούχους καθώς και με το ποσό που πρέπει να 
καταβληθεί σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
φορέων) ως κρατήσεις. Μετά το πέρας της διαδικασίας καταβολής από 
την ΕΑΠ το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού μηδενίζεται».

Σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.14611/24-3-2011 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ, 
Δ/νση οικονομικών ΟΤΑ, πρέπει να προβούμε άμεσα στο άνοιγμα νέου 
λογαριασμού Τραπέζης αποκλειστικά για την καταβολή των πάσης 
φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών και να 
αποστείλουμε πάγια εξουσιοδότηση στην Ε.Α.Π. και στην ΔΙΑΣ Α.Ε.. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο λογαριασμός αυτός θα είναι ξεχωριστός από 
εκείνο το λογαριασμό που τηρούμε ήδη στην Τράπεζα Πειραιώς – 
Αγροτική για τις υπόλοιπες συναλλαγές μας.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλώ για την λήψη απόφασης:
1. Για το άνοιγμα νέου λογαριασμού του «Δημοτικού Αθλητικού 

Κέντρου Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ» 
αποκλειστικά για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, 



αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. μέσω ΕΑΠ και του 
συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς – 
Αγροτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
   
                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω ΝΑ 

1. Το άνοιγμα νέου λογαριασμού του «Δημοτικού Αθλητικού 
Κέντρου Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ» 
αποκλειστικά για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, 
αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. μέσω ΕΑΠ και του 
συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς – 
Αγροτική.

2. Ορίζει τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ.Μπάζο Παναγιώτη για το άνοιγμα 
του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού του «Δημοτικού Αθλητικού 
Κέντρου Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ» 
την διαχείριση του οποίου θα έχει αποκλειστικά η Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών, μέσω του Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 
παρακάτω:

     O Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος
           Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης    
           Τα μέλη: 
           Μπαλαμπάνης Χρήστος

Μπουρίκα Γεωργία
Βασίλειος Αϊβαλιώτης
Δημαράκη Νεκταρία

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΠΑΖΟΣ


