
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  1/24-01-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 8/2014 Θέμα:« Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα 

Αττικής προκειμένου στη χρήση αυτού για την μισθοδοσία 
του προσωπικού μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  24 
Ιανουαρίου  2014  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  13:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 222/21-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως». 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  γιατί  σε  σύνολο  11  μελών  βρέθηκαν 
παρόντα 6,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Τσολάκη Ελευθερία

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος 3. Κουγιάμης Αργύριος

4
.

Λεμονάκη Χρύσα 4. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

5
.

Αντωνιάδου Μαρία 5. Χριστοφόρου Γεώργιος

6
.

Κεσίδη Αναστασία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η Προϊσταμένη Διοικητικών   & Οικ.  Υπηρεσιών κ. 
Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος είπε  στα μέλη ότι  υπάρχουν ένα  θέμα  εκτός ημερησίας  διάταξης  και 
πρότεινε να συζητηθεί στο τέλος της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  9o  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο…
διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντας την 
επιχείρησιν θέματος….» 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΕΑΠ2003486 ΕΞ 2013/05.12.2013 (ΦΕΚ 3091/05.12.2013 τεύχος 
Β’)Τροποποίηση  της  αριθ.  2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/  Β'/4.6.2010)  απόφασης  των 
Υπουργών  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  και  Οικονομικών, 
«Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α' και Β'  
βαθμού», όπως ισχύει:

«4. Η  παράγραφος  3  του  άρθρου  1,  η  οποία  προστέθηκε  με  την  υπ'  αριθμ.  
ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ.22624/28-9-2012  (ΦΕΚ  Β/2658)  Κ.Υ.Α.  αντικαθίσταται  ως  εξής:  
«Απογράφονται τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές  
ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται  
με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα που  
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α'), όπως ισχύει, εκτός των  
φορέων  που  υπάγονται  στο  Κεφάλαιο  Β'  του  Νόμου  3429/2005  (ΦΕΚ314/Α/2005).»
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5. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής: «2. Αποστολή της ΕΑΠ είναι η  
πληρωμή, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, των πάσης φύσεως αποδοχών ή προσθέτων αμοιβών,  
αποζημιώσεων  και  με  οποιαδήποτε  άλλη  ονομασία  καταβαλλόμενων  απολαβών  του  πάσης  
φύσεως  προσωπικού  και  φυσικών  προσώπων  που  υπάγονται  στο  πεδίο  εφαρμογής  της  
παρούσας απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 1».

«Το  άρθρο  12  αντικαθίσταται  ως  εξής:
«Άρθρο 12 - Υποχρεώσεις των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ και λοιπών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου  
τομέα
Τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ΟΤΑ, καθώς και οι φορείς του δημοσίου τομέα που ορίζονται στην παράγραφο 1  
του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α'), εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο  
Β' του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), υποχρεούνται να ορίζουν τραπεζικό λογαριασμό  
τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε εμπορική τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, τον οποίο θα  
χρησιμοποιούν  αποκλειστικά  για  την  καταβολή  των  αμοιβών  που  εμπίπτουν  στην  ΕΑΠ.
Ακόμη,  υποχρεούνται  να εξουσιοδοτήσουν παγίως  την  ΕΑΠ για  την  χρέωση  του παραπάνω  
τραπεζικού λογαριασμού τους, με το ποσό των αμοιβών που καταβάλλεται στις οριζόμενες από  
το άρθρο 15 της παρούσας ημερομηνίες στους δικαιούχους, καθώς και με το ποσό που πρέπει  
να καταβληθεί σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών φορέων) ως κρατήσεις.  
Μετά το πέρας κάθε διαδικασίας καταβολής από την ΕΑΠ το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού  
μηδενίζεται.
Σε περίπτωση μη εύρεσης επαρκούς υπολοίπου για πληρωμή των τρίτων φορέων, οι καταβολές  
δεν θα πραγματοποιούνται και τυχόν πρόστιμο ή προσαυξήσεις που καταλογίζονται βαρύνουν  
τον φορέα για λογαριασμό του οποίου η ΕΑΠ διενεργεί τις καταβολές».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι λόγω των ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο 
α.  το  άνοιγμα  τραπεζικού  λογαριασμού  τηρούμενο  στην  Τράπεζα  Αττικής,  ο  οποίος  θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταβολή των αμοιβών που εμπίπτουν στην ΕΑΠ
β. η εξουσιοδότηση στην ΕΑΠ για την χρέωση του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού, με το 
ποσό των αμοιβών που καταβάλλεται  στις  οριζόμενες  στις  οριζόμενες  από το άρθρο 15 της 
παρούσας ημερομηνίες στους δικαιούχους, καθώς και με το ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών φορέων) ως κρατήσεις.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου και τις και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1. Το  άνοιγμα  τραπεζικού  λογαριασμού  τηρούμενο  στην  Τράπεζα  Αττικής,  ο  οποίος  θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταβολή των αμοιβών που εμπίπτουν στην ΕΑΠ

2. Την εξουσιοδότηση στην ΕΑΠ για την χρέωση του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού, με 
το ποσό των αμοιβών που καταβάλλεται στις οριζόμενες στις οριζόμενες από το άρθρο 15 
της παρούσας ημερομηνίες  στους δικαιούχους,  καθώς και  με το  ποσό που πρέπει  να 
καταβληθεί  σε  τρίτους  (συμπεριλαμβανομένων  των  ασφαλιστικών  φορέων)  ως 
κρατήσεις.

Διαφώνησε η κ. Κεσίδη Αναστασία εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης. 

 
          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 1 απόφαση 8/24-01-2014
          Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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