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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 

 

Πρακτικό 4ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 11η Απριλίου του 2022, ημέρα Δευτέρα 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: 

2. Αποζημίωση εξόδων κίνησης Προέδρου Δ.Σ. 

 

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

ακολούθως: 

 

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα του Διοικητικού  

Διερευνώντας το ενδεχόμενο μετακίνησης της έδρας της επιχείρησης, σε κτίριο που θα 

εξασφαλίζει την καλύτερη λειτουργικότητα των δομών της, ο κ. Πρόεδρος μετέβηκε στην 

Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσει με στελέχη του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ώστε να ενημερωθεί για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων. 

Σκοπός είναι η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, για την απόκτηση δικαιωμάτων 

χρήσης σε διαθέσιμο κτίριο της ΕΡΤ Α.Ε. στην πόλη του Πύργου. Οι συναντήσεις 

πραγματοποιήθηκαν από τις 8 έως και 11 Μαρτίου 2022. 
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Οι μετακινήσεις έγιναν με μεταφορικό μέσο ιδιοκτησίας μου, σύμφωνα με συνημμένες 

δαπάνες. 

Έτσι προτείνω την αμοιβή αποζημίωσης ως δαπανών κίνησης ως ακολούθως: 

1. χιλιομετρική αποζημίωση 45,00 € (300 χιλ. Χ 0,15 €) 

2. δαπάνη ταξιδιού (διοδίων, καυσίμων) 106,40 € 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. τους Κανονισμούς Λειτουργίας της επιχείρησης 

2. το άρθρο 202 του Ν.3463/06 

3. το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 

4. την εισήγηση του Προέδρου 

ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίζει 

Εγκρίνει τις δαπάνες μετακίνησης του προέδρου του Δ.Σ., σύμφωνα με την εισήγησή 

του, με το συνολικό ποσό των 151,40 €. Το κόστος βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 

2022. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17/2022. 

 

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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