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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 
ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ ΑΠΟ 4 – 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

Σήμερα 4 Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή ξεκίνησε συνεδρίαση δια περιφοράς των μελών του ΔΣ της 
Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος με τον διακριτικό τίτλο ΟΜΑΕ, μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Δημήτριου Μιχελακάκη, στην οποία συμμετείχαν. 
 
Δημήτριος Μιχελακάκης -Πρόεδρος 
Αναστάσιος Καρκάνης  -Γενικός Γραμματέας 
Γεώργιος Τζήκας  -Ταμίας 
Ιωάννης Μεσημέρης  -Α΄ Αντιπρόεδρος 
Νικόλαος Μανώλης  -Β΄ Αντιπρόεδρος 
Ιάκωβος Διακουμάκης  -Μέλος 
Απόστολος Πάλλας  -Μέλος 
Χριστόδουλος Πενταράς -Μέλος 
Ευαγγελία Πλουμή  -Μέλος 
Αντώνιος Σταφυλοπάτης -Μέλος  
Φωτεινή Ψαρράκου  -Μέλος 
 

ΘΕΜΑ 
«Διαχείριση Τραπεζικών λογαριασμών της ΟΜΑΕ στην Τράπεζα Πειραιώς, υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του 
Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank”  με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., έκδοση τραπεζικής κάρτας 
αναλήψεων και παροχή  εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια  συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος»  
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ – Η ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Σύμφωνα με τις παραπάνω απαντήσεις που διαβιβάστηκαν με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (emails) το Διοικητικό 
Συμβούλιο εγκρίνει την ως άνω πρόταση του κ. Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα:   

1. Εξουσιοδοτείται ο κ. Μιχελακάκης Δημήτριος Πρόεδρος της ΟΜΑΕ προκειμένου να υπογράψει με το όνομά 
του, για λογαριασμό της ΟΜΑΕ την παραπάνω σύμβαση,  με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή 
σχετική πρόσθετη πράξη. 

2. Εξουσιοδοτείται ο κ. Μιχελακάκης Δημήτριος Πρόεδρος της ΟΜΑΕ προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση 
χρεωστικής κάρτας στο όνομά του με επιτρεπόμενο ύψος ανάληψης 1000€.  

3. Στην σύμβαση που θα υπογραφεί με την Τράπεζα Πειραιώς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω 
ελάχιστα στοιχεία:  
 Θα δοθούν στον Ταμία της ΟΜΑΕ κ. Τζήκα Γεώργιο το σύνολο των αναγκαίων κωδικών για τη διενέργεια 

διαδικτυακών συναλλαγών, παρακολούθηση των κινήσεων των λογαριασμών της ΟΜΑΕ.  
 Δυνατότητα παρακολούθησης των λογαριασμών και έκδοσης των αναγκαίων για το σκοπό αυτό extraits 

στην υπάλληλο του λογιστηρίου κα Καραμανίδου Κωνσταντίνα.    
 Η υπηρεσία winbank alerts θα ενημερώνει τόσο τον Πρόεδρο  όσο και τον Ταμία της ΟΜΑΕ που 

αναφέρονται παραπάνω. 
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 
(Ακολουθούν οι υπογραφές) 


