
                                         

                                                                    

                                                                                                      
Ν.Π.∆.∆.: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»  

                                                                                                                       
 

                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ.  10/ 29 Νοεµβρίου 2021  τακτικής συνεδρίασης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». 

 

Αριθµός Απόφασης: 47/2021 

Περίληψη: Ορισµός και εξουσιοδότηση δύο µελών του διοικητικού 

συµβουλίου ως νοµίµων εκπροσώπων. 

 

    Σήµερα την 29
η
 του µηνός Νοεµβρίου έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ., το 

διοικητικό συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» συνήλθε σε δια ζώσης 

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ.πρωτ. 235/25-11-2021 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε  σε όλα τα µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 και 244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του 

άρθρου 67 του ν.3852/2010. 

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόµιµη απαρτία του διοικητικού συµβουλίου, 

αφού από τα επτά (7) µέλη  ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) και έλειπαν τα τρία (3) : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.∆αληβίγκας Γεώργιος (Πρόεδρος)                                      1. Πανταζής Παναγιώτης, µέλος 

2.Κορωναίος Παρασκευάς, εκπρόσωπος Λ.Σ.                       2.-Μπούρας Νικόλαος (Αντ/δρος) 

3.Καλλίρη Μαρία, µέλος                                                       3.-Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος 

4.Στεργιόπουλος Λεωνίδας, µέλος 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήµου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των 

πρακτικών συνεδρίασης. 

    Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 2
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει τα εξής: 

Ύστερα από την συγκρότηση σε σώµα των νέων µελών του διοικητικού συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 

«∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» µε την υπ΄αρ. 46/2021 (Α∆Α: ΨΒΖ6ΟΞ2Π-ΚΦΛ), θα 

πρέπει να ορίσουµε δύο (2) µέλη του διοικητικού συµβουλίου ως νόµιµους εκπροσώπους του Ν.Π.∆.∆. 

για την κάθε είδους εκπροσώπηση, όπως οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή- κίνηση λογαριασµών στην 

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ και υπογραφή κάθε είδους συµβάσεων ή διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία 

του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» 

   Το διοικητικό συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α.   Ορίζει ως νόµιµο εκπρόσωπο του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» τον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Γεώργιο ∆αληβίγκα, µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου κ. Νικόλαο Μπούρα, προκειµένου να προβαίνει σε κάθε είδους εκπροσώπηση, όπως οποιαδήποτε 

ΑΔΑ: Ψ3ΠΘΟΞ2Π-ΡΘΔ



τραπεζική συναλλαγή- κίνηση λογαριασµών στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ και υπογραφή κάθε είδους 

συµβάσεων ή διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» 

Β.   Εξουσιοδοτεί τον νόµιµο εκπρόσωπο και Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για κάθε περαιτέρω ενέργειες 

που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία του Ν.Π.∆.∆.  

 

Οι υπ΄αρ. 39/2019 (Α∆Α: Ω5ΗΠΟΞ2Π-ΙΣΩ) και 65/2020 (Α∆Α: 6ΩΜΡΟΞ2Π-9∆Ν) αποφάσεις του διοικητικού 

συµβουλίου ως προς τον ορισµό και εξουσιοδότηση του δηµοτικού ταµία κ. Μπούλια Π. Σωτηρίου  ως αρµόδιο 

για την τήρηση και κίνηση του λογαριασµού και διαχείριση του P.O.S. στην Τράπεζα Πειαραιώς-Κατάστηµα 

Βραχατίου, εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

 Γιαυτό το σκοπό συντάχθηκε και υπογράφεται αυτό το πρακτικό όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ:                                                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Γ.∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ                          1) Μ.ΚΑΛΛΙΡΗ                                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         

                                                       2)Λ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ            

                                                       3)Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ                                                                     ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: Ψ3ΠΘΟΞ2Π-ΡΘΔ
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