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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 4/2018 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της 

οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη,  συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 

που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 

43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία 

δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10)  

και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Ξυριδάκης Παντελής Λάβδα Ελένη 

Ζαφρακοπούλου Σοφία Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Γάτος Γεώργιος - Αλκιβιάδης Μπουντουράκης Θεοδόσιος 

Χαροκόπος Παντελής  

Ρέγγος Ιωάννης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος   

Παπαμιχαήλ Ελευθέριος  

Μπούρας Θεόδωρος   

Χανακούλας Αθανάσιος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή 

Αναστασίου.  

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

ΘΕΜΑ 1
Ο

  Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για τη λειτουργία των ΕΛ.ΤΑ. Ψυχικού 

 

Επί του 1
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα 

εξής:  

Προτείνει την έκδοση εγγυητικών επιταγών καλής εκτέλεσης ποσού 7.000 ευρώ υπέρ των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ) και ποσού 800 ευρώ υπέρ της Υπηρεσίας Western Union, τις  
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οποίες θα εκδώσει η Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. («Τράπεζα») σε συνέχεια σχετικής 

αίτησης και σύναψης σύμβασης με την ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.  

 

Οι ως άνω εγγυητικές επιταγές είναι αναγκαίες για την  λειτουργία του ταχυδρομικού πρακτορείου 

Ψυχικού (Blue Bell)   το οποίο εξυπηρετεί τους κατοίκους  του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει τη σύναψη σχετικής σύμβασης με την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. 

(«Τράπεζα») για την έκδοση των ως άνω εγγυητικών επιταγών υπέρ της εταιρείας Ελληνικά 

Ταχυδρομεία και της Υπηρεσίας Western Union,  με αντικείμενο την ανάληψη υποχρέωσης από 

την ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. όλων των υποχρεώσεων  που θα απορρέουν από την ως άνω σύμβαση. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., κ. Παντελή  Ξυριδάκη να υπογράψει τη σχετική 

αίτηση-σύμβαση έκδοσης εγγυητικής επιταγών και την ενεχυρίαση κεφαλαίων, υπό τους όρους που 

θα συνομολογήσει κατά την κρίση του και 

3. Να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω. 

 

  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2018 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

 

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. 

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και 

υπογράφεται το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

         

Ο Πρόεδρος                   Π.ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ…………………………….…………………………….. 
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                                        Ι.ΡΕΓΓΟΣ ………….……………………………………………………  

 

                                        Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ………..……………………………………… 

 

                                        Ε.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ …….…………………………………………………  

 

                                        Θ.ΜΠΟΥΡΑΣ …………………………………………………………… 

 

                                        Α.ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ……………………………………………………. 
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