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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. Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας και συμμετοχή σε ενιαίο διαγωνισμό ανάδειξης 

προμηθευτή. 

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

ακολούθως: 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας. Η ανωτέρω 

προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο 

Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης {ΕΚΠΟΤΑ - αρ.11389/8-3-

1993 απόφαση Υπ.Εσωτερικών(ΦΕΚΒ΄185)}, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
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Σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη, η υπηρεσία για τις χρήσεις 2022 και 2023, έχει την ανάγκη 

προμήθειας ειδών καθαριότητας αξίας 237,29 €. Εκ των οποίων ποσό 59,32 € θα διατεθεί την 

χρήση 2022 και ποσό 177,97 €, θα διατεθεί κατά την χρήση 2023. 

Προτείνω την έγκριση διενέργειας της δαπάνης και την αποδοχή συμμετοχής μας στον «ενιαίο 

διαγωνισμό» που διεξάγει ο Δήμος Πύργου σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων. 

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  

 

Εγκρίνει την δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας ύψους 237,29 € κατά τις χρήσεις 2022 

και 2023. Ειδικότερα, το ποσό των 59,32 € θα διατεθεί την χρήση 2022 και το ποσό των 177,97 

€ θα διατεθεί την χρήση 2023. Αποδέχεται την συμμετοχή της Δη.Κ.Ε.Πύργου, στον ενιαίο 

διαγωνισμό προμήθειας «ειδών καθαριότητας» που διεξάγει ο Δήμος Πύργου. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 30/2022. 

 

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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