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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 

 

Πρακτικό 2ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 20η Ιανουαρίου του 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε 

εξ αποστάσεως συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με την Αριθμό 

Εγκυκλίου: 643 (Α.Π.: 69472/24.09.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών, συνδυαστικά με το 

άρθρο 3 της Υ.Α. οικ.43254/2007 όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί 

των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών δήλωσαν απόψεις τους 

εννέα (10) μέλη, ήτοι: 

Έλαβαν μέρος τα Μέλη: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

3. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

4. Καραντώνης Χαράλαμπος, 

5. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

6. Μοσχοπούλου Μαρία, 

7. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

8. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

9. Σωτηρόπουλος Βασίλειος, 

10. Φάμελος Βασίλειος, 

 

Απείχαν της διαδικασίας τα Μέλη: 

11. Γιάνναρος Χρήστος, 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντος της συνεδρίασης, έλαβε τον λόγο θέτοντας υπόψη 

του Δ.Σ. τα 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Πρόσληψη Διευθυντή «επί θητεία». 

 

Κατόπιν συνέχισε στην αναλυτική εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως 

ακολούθως: 

 

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα του Διοικητικού  

Σε εφαρμογή της αριθ. 02/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκέντρωσης αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για την 

πλήρωση θέσης εργασίας Διευθυντή «επί θητεία». 

Υποβλήθηκε μόνο μία αίτηση εντός της ορισθείσας προθεσμίας. 

Ακολούθησε η περαίωση διαδικασίας ατομικής συνέντευξης. 

Η αιτούσα υποψήφια Διευθύντρια, είναι Πτυχιούχος Εφαρμογών Πληροφορικής στη 

Διοίκηση και Στην Οικονομία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ Πατρών). 
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Είναι γνώστης της Αγγλικής γλώσσας. 

Έχει εμπειρία στην άσκηση Διοικητικών καθηκόντων. 

Προτείνω της πρόσληψή της ως Διευθύντρια της Δη.Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια όσο 

διαρκεί η δημοτική περίοδος. 

Το Δ.Σ. αφού τα Μέλη του άκουσαν τον Πρόεδρο, έλαβαν γνώση των   

α) τους Κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησης, 

β) τους Καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης, 

γ) την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων όπου μεταξύ άλλων ειπώθηκε: 

Αγγελακοπούλου Α.: Ψηφίζω όχι στο θέμα αυτό. 

Φάμελος Β.: Ψηφίζω παρών και στα δύο θέματα της ημερησίας διάταξης για το λόγο 

ότι πρέπει πλέον να εξεταστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης των συμβουλίων είτε 

μέσω τηλεδιάσκεψης είτε δια ζώσης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα 

κριτήρια βάσει της σχετικής εγκυκλίου που ισχύει για την λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων. Θα πρέπει για αρκετά θέματα που κρίνονται σημαντικά να υπάρχει διάλογος, 

επεξήγηση  και διευκρινίσεις από τους αρμόδιους εισηγητές δεν πρέπει να αρκούμαστε 

κάθε φορά μόνο σε δια περιφοράς συνεδριάσεις. 

Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίζει 

Εγκρίνει τον πρόσληψη της κας Κωνσταντίνας Γεωργοπούλου του Διονυσίου (ΑΦΜ: 

150600521) ως Διευθύντριας της Δη.Κ.Ε.Πύργου, υπό καθεστώς Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου με χρονική διάρκεια όσο διαρκεί η δημοτική περίοδος. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 04/2022 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται 

το παρόν πρακτικό και υπογράφεται κατά το νόμο ως ακολούθως.- 

 

Ο Πρόεδρος, Τα Μέλη, Ο Γραμματέας, 

 
 

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού Συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου.- 

 

Ο Πρόεδρος, 

ΑΔΑ: Ψ99ΓΟΕΖΩ-ΟΝΓ
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