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Θέμα

Εισηγητής

Περίληψη Απόφασης

Αριθμός
απόφ.

Tην συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
σε
σώμα
και
των καθορισμό των
αρμοδιοτήτων ως εξής:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 220/2019 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, όμοια συγκροτείται σε
σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. και ειδικότερα,

1) Μούτος Ιωάννης του Αντωνίου, Δημοτικός
Σύμβουλος Δήμου Ζαγοράς –Μουρεσίου,
κάτοικος Τ.Κ. Κισσού ,

με Α.Δ.Τ.: AI

862641, και με Α.Φ.Μ. 057929830 της
Δ.Ο.Υ. Βόλου, Πρόεδρος .
2) Αλτίνης Ανέστης του Ευσταθίου, Δημοτικός
Σύμβουλος Δήμου Ζαγοράς –Μουρεσίου,
κάτοικος Τ.Κ. Κισσού, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ
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Συγκρότηση σε σώμα του
νέου Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Μούτος
Ιωάννης

776642, και με Α.Φ.Μ. 052786745 της Δ.Ο.Υ.
Βόλου, Αντιπρόεδρος.
Αρμοδιότητες:
Οι αρμοδιότητες του προέδρου έχουν ως εξής:
Υπογράφει κάτω από την επωνυμία, και δεσμεύει
την επιχείρηση αποδεχόμενος για αυτήν
υποχρεώσεις. Εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την
επιχείρηση ενώπιον κάθε αρχής όπως εξώδικα και
δικαστικά ενώπιον κάθε τρίτου και ενώπιον κάθε
αρχής. Ειδικότερα, δικαιούται για την επιχείρηση : α)
να καταθέτει και να εισπράττει χρήματα, β) να
εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, γ) να εκδίδει,
αποδέχεται
οπισθογραφεί
και προεξοφλεί
συναλλαγματικές & γραμμάτια εις διαταγή, δ) να
ανοίγει πιστώσεις, ε) να συνάπτει συμβάσεις
δανείων,
πιστώσεων
διαμέσου
ανοικτού
λογαριασμού με προσωρινή ασφάλεια, στ) να
αναλαμβάνει δάνεια και να χρησιμοποιεί πιστώσεις,
ζ) να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών, να
αναλαμβάνει αυτά που δόθηκαν σε ενέχυρο, η) να
παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτων, θ) να
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εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας, και
να απαλλάσσει αυτή απ΄ αυτές, να εγγυάται υπέρ
τρίτων, ι) να εξοφλεί επιταγές, συμβαλλόμενος για τα
πιο πάνω με τις Τράπεζες και με κάθε τρίτο νομικό ή
φυσικό πρόσωπο. Επίσης μπορεί σε περίπτωση
κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου, να εγείρει και αντικρούει
αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει
πληρεξούσιους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή
εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της
επιχείρησης. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως
στο
διοικητικό
συμβούλιο.
Επίσης
όταν
δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή
απειλείται άμεση ζημία των συμφερόντων της
επιχείρησης από την αναβολή λήψης απόφασης, ο
Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που
ανήκουν στην του Δ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή οφείλει
να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του
κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.. Επίσης ο
Πρόεδρος υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα, τα
συμβόλαια της επιχείρησης και συντάσσει τον
προϋπολογισμό αυτής. Είναι υπεύθυνος για τα
προγράμματα που υλοποιεί η επιχείρηση (Βοήθεια
στο
Σπίτι,
Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
κ.α.)
Οι παραπάνω αρμοδιότητες απαριθμούνται
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ο Αντιπρόεδρος
αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός
του σε όλες τις παραπάνω αρμοδιότητές του. Τα
μέλη θα συνεργάζονται υπό την εποπτεία του
Προέδρου.

2

3

Λήψη απόφασης σχετικά με
ορισμό νέου υπευθύνου
προσωπικού για το Μητρώο
Μισθοδοτούμενων Ελληνικού
Δημοσίου

Λήψη απόφασης σχετικά με
ορισμό νέου υπογράφοντα
της Ομάδας Διοίκησης έργου
(ΟΔΕ) για την ανάρτηση των
αποφάσεων στο πρόγραμμα
Διαύγεια

Μούτος
Ιωάννης

Μούτος
Ιωάννης

1. Ως υπεύθυνος του προσωπικού για το Μητρώο
Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου ορίζεται ο
Πρόεδρος της επιχείρησης κ. Μούτος Ιωάννης του
Αντωνίου.
2. Ως διαχειριστές της ΚΕΔΗΖΑΜ στο Μητρώο
Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου παραμένουν
για τον βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Δημητρίου η
υπάλληλος κα Γκάγκα Κρυσταλλία και η υπάλληλος
για το ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ δομής Μουρεσίου κα
Στέκα Κωνσταντία.
Ορίζεται νέος τελικός υπογράφων ο πρόεδρος κος
Μούτος Ιωάννης του Αντωνίου και χρήστης
παραμένει ο υπάλληλος Γρηγορίου Σάββας για την
ανάρτηση των σχετικών στοιχείων που προκύπτει για
την επιχείρηση στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
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Λήψη απόφασης σχετικά με
αντικατάσταση μελών
προβλεπόμενων επιτροπών
για το έτος 2019.
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Λήψη απόφασης σχετικά με
ορισμό νέου υπευθύνου για
την τράπεζα αίματος καθώς
και αντικατάσταση νόμιμου
εκπροσώπου στο Εθνικό
Μητρώο Αιμοδοσίας.
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Λήψη απόφασης σχετικά με
πρόσληψη υπαλλήλου για
πρακτική εξάσκηση στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς
της επιχείρησης.

Λήψη απόφασης περί
υπογραφής της σύμβασης
χρήσης του συστήματος
ηλεκ/κής τραπεζικής winbank
με την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
και παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την διενέργεια
συναλλαγών μέσω του
παραπάνω συστήματος

Μούτος
Ιωάννης

Μούτος
Ιωάννης

Μούτος
Ιωάννης

Μούτος
Ιωάννης

Αποδέχονται και ορίζονται μέλη των επιτροπών περί
έργων & προμηθειών οικ. έτους 2019 της
επιχείρησης, όλοι όσοι αναφέρθηκαν ανωτέρω,
σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου.

Νέος υπεύθυνος για την ¨Τράπεζα Αίματος¨ ορίζεται
ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.) Κος
Μούτος Ιωάννης του Αντωνίου με αντικαταστάτη του
τον Αντιπρόεδρο της επιχείρησης κο Αλτίνη Ανέστη
του Ευσταθίου. Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται από
μόνοι τους ή από κοινού να προβαίνουν στις όποιες
ενέργειες απαιτούνται .
Να διερευνηθεί η διαδικασία για την υλοποίηση της
πρακτικής εξάσκησης από την ενδιαφερόμενη και να
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αν και εφόσον δεν
υπάρχει επιβάρυνση της επιχείρησης καθώς στον
προϋπολογισμό του 2019 δεν έχει προβλεφθεί
κονδύλιο για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών.
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
(Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.) κος Μούτος Ιωάννης του Αντωνίου
α./ Να υπογράψει στο όνομα της Επιχείρησης και για
λογαριασμό της, την ως άνω σύμβαση, με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη
σύμβαση της Τράπεζας Πειραιώς, όπως και την
εξουσιοδότηση του για την χρήση του συστήματος
καθώς και κάθε άλλο συνημμένο, παράρτημα ή
σχετική πρόσθετη πράξη .
β./Την χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού
αναγνώρισης του από το σύστημα Winbank και
γ./Να δεσμεύει έγκυρα την εταιρία σε όλες τις
συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών
μέσω του συστήματος Winbank.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μούτος Ιωάννης
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