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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: 

6. Δράση προβολής και διαφήμισης σε εκδήλωση 1ο RUN PYRGOU. 

 

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

ακολούθως: 

 

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα του Διοικητικού 

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων προβολής και 

διαφήμισης της επιχείρησης, κατά την διενέργεια αθλητικών εκδηλώσεων που 

διεξάγονται στην διοικητική περιοχή Δήμου Πύργου και ξεχωρίζουν για την ευρεία 

συμμετοχή δημοτών. Υφίσταται αναγκαιότητα να τονιστεί το κοινωνικό προφίλ της 

επιχείρησης και η «υπενθύμιση» για την διαρκή παρουσία της δίπλα σε κάθε δημότη ο 

οποίος συμμετέχει στην διάχυση του αθλητικού ιδεώδους, πολύ περισσότερο όταν οι 

εκδηλώσεις γίνονται με την συμμετοχή των μαθητικών κοινοτήτων. Με την Διαφήμιση, 
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μία διαδικασία γνωστοποίησης των στόχων της Δη.Κ.Ε.Πύργου, αποσκοπούμε στην 

διέγερση συναισθημάτων εθελοντικής προσφοράς από την τοπική κοινωνία. 

Παράλληλα στοχεύουμε στην επίκληση μίας επιχειρησιακής λογικής, συντονισμού των 

φορέων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Πύργου και επιθυμούν την υλοποίηση 

δράσεων «προσφοράς» αγαθών ή και υπηρεσιών προς τους Δημότες μας. 

Ο αθλητικό σωματείο Γ.Σ.ΑΘΛΗΣΗ, στις 7 & 8 Μαΐου, θα υλοποιήσει την εκδήλωση 1ο 

RUN PYRGOU. 

Η προβολή της επιχείρησης, στην ως άνω εκδήλωση, θα γίνει ως ακολούθως: 

1. ανάρτηση σχετικής καταχώρησης στους ιστότοπους Δη.Κ.Ε.Πύργου και Δήμου 

Πύργου, 

2. διανομή 1.200 (set), το καθένα θα εμπεριέχει: α) μπλούζα και β) έπαινο (Α4), 

3. κάθε διανεμόμενο αγαθό θα φέρει το λογότυπο της ΔΗ.Κ.Ε.Π. 

Κατόπιν διαδικασίας έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την συνημμένη προσφορά 

εργολάβου (παράρτημα IΧ), για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω 

προμήθειας/υπηρεσίας, θα «δεσμευτεί» το ποσό των 6.591,84 €. 

Το Δ.Σ. αφού τα Μέλη του άκουσαν τον Πρόεδρο, έλαβαν γνώση των   

α) τους Κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησης, 

β) τους Καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης, 

γ) την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

Την υλοποίηση δράσεων προβολής και διαφήμισης κατά την διεξαγωγή εκδήλωσης 1ο 

RUN PYRGOU, που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Μαΐου στην πόλη του Πύργου. Εγκρίνεται η 

διενέργεια των δράσεων: α) ανάρτηση σχετικής καταχώρησης στους ιστότοπους 

Δη.Κ.Ε.Πύργου και Δήμου Πύργου, β) διανομή 1.200 (set), το καθένα θα εμπεριέχει: βα) 

μπλούζα και ββ) έπαινο (Α4). Κάθε διανεμόμενο αγαθό θα φέρει το λογότυπο της 

ΔΗ.Κ.Ε.Π. Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 6.591,84 €, σύμφωνα με το 

παράρτημα IΧ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η δαπάνη 

βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2022 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 10.6431.0001 Έξοδα 

ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 21/2022. 

 

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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