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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 

 

Πρακτικό 6ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 24η Ιουνίου του 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στον Πύργο της Ηλείας, 

στα γραφεία της επιχείρησης εις το ΛΑΤΣΕΙΟ Μέγαρο Δημοτικών Υπηρεσιών, συνήλθαν 

ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα 

στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. οικ.43254/2007, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών παρευρέθηκαν επτά (6) μέλη, 

ήτοι: 

Παρόντες: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

4. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

5. Μοσχοπούλου Μαρία, 

6. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

 

Απόντες: 

7. Σωτηρόπουλος Βασίλειος, 

8. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

9. Αργυρίου Γεώργιος 

10. Γιάνναρος Χρήστος, 

11. Φάμελος Βασίλειος 

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

Δ.Σ. τα 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Αποζημίωση μετακίνησης Προέδρου Δ.Σ. 

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

ακολούθως: 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο Πύργου και σε συνέχεια συνομιλιών που διεξάγονται με 

την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για: α) αποπληρωμή προγραμμάτων Αθλητισμού 

για ¨Ολους (ΠΑγΟ) που έχουν ήδη υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου και β) για δυνατότητες 

συνδιοργάνωσης δράσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2022 -κατά την εαρινή περίοδο- 

προέκυψε έκτακτη ανάγκη για άμεση μετάβασή μου στο Υπουργείο Αθλητισμού (Γενική 

Γραμματεί Αθλητισμού), προκειμένου να συναντηθώ με στελέχη του Υπουργείου. Οι 
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συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 20-05-2021. Η μετακίνηση έγινε με μεταφορικό 

μέσο ιδιοκτησίας μου. 

Επίσης κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο Πύργου και σε συνέχεια συνομιλιών που 

διεξάγονται με την ΕΡΤ για την δυνατότητα απόκτησης της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, 

προέκυψε έκτακτη ανάγκη για άμεση μετάβασή μου στην Αθήνα, προκειμένου να συναντηθώ 

με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 15 

Ιουνίου 2022. Η μετακίνηση έγινε με μεταφορικό μέσο ιδιοκτησίας μου. 

Έτσι προτείνω την αμοιβή αποζημίωσης ως δαπανών κίνησης ως ακολούθως: 

1. χιλιομετρική αποζημίωση 180,00 € (1.200 χιλ. Χ 0,15 €) 

2. δαπάνη διοδίων 21,50 € (σύμφωνα με υποβληθείσες αποδείξεις) 

3. ημερήσια αποζημίωση 160,00 € (4 ημ. Χ 40,00 €) 

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 Μεταξύ των Μελών, κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

Εγκρίνει την δαπάνη μετακίνησης του προέδρου του Δ.Σ., που πραγματοποιήθηκαν στις 19/20 

Μαΐου 2022 και στις 14/15 Ιουνίου, με το συνολικό ποσό των 361,50 €. Το κόστος βαρύνει τον 

προϋπολογισμό χρήσης 2022. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 27/2021 

 

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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