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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 

 

Πρακτικό 3ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 3η Μαρτίου 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 επτά 

(7) μέλη, ήτοι: 

Έλαβαν μέρος τα Μέλη: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

3. Καραντώνης Χαράλαμπος, 

4. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

5. Μοσχοπούλου Μαρία, 

6. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

7. Σωτηρόπουλος Βασίλειος, 

Απείχαν της διαδικασίας τα Μέλη: 

8. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

9. Γιάνναρος Χρήστος, 

10. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

11. Φάμελος Βασίλειος 

 

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

Δ.Σ. τα 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Εξουσιοδότηση προς Διευθύντρια της επιχείρησης. 

 

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

ακολούθως: 

 

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

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εξουσιοδότησης προς την Διευθύντρια της 

επιχείρησης κα Γεωργοπούλου Κωνσταντίνα, προκειμένου αυτή να συναλλάσσεται με 

οιονδήποτε για λογαριασμό της επιχείρησης. Σύμφωνα με την παρ 6, Αρθρο 3 Αποφ. Υπ. 

Εσωτ. 25027/84, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μεταβιβάζονται στο Δ/ντή 

της επιχείρησης όλες οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης. 

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, 

http://www.npid.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000001025_S0000004534
http://www.npid.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000001025_S0000004534
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γ) την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

Εξουσιοδοτεί την Διευθύντρια της επιχείρησης κα Γεωργοπούλου Κωνσταντίνα, να 

εκπροσωπεί και δεσμεύει την ΔΗ.Κ.Ε.Π., με την υπογραφή της και την σφραγίδα της 

επιχείρησης, για την οποιαδήποτε συναλλαγή με τράπεζες, λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., υπηρεσίες και οργανισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα και 

θυγατρικών αυτών, εξαιρείται: α) η έκδοση επιταγών όπου απαιτείται η υπογραφή και του 

Προέδρου της επιχείρησης, β) η σύναψη συμβάσεων για οποιονδήποτε λόγο, όπου απαιτείται 

διακριτή απόφαση - εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Π. Τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. μπορεί να αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Η παρούσα, έχει ισχύει καθ’ όλη τη 

διάρκεια θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, έχει πάγιο χαρακτήρα και ισχύει έως 

την ανάκλησή της. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 06/2022 

 

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, 
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