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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 
 

Πρακτικό 7ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 09-09-2022 Σεπτεμβρίου 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 δήλωσαν απόψεις τους έξι (6) 

μέλη, ήτοι: 

Έλαβαν μέρος τα Μέλη: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ., 

2. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 

3. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

4. Παπαδημητρίου Ιωάννης, 

5. Αργυρίου Γεώργιος, 

6. Μοσχοπούλου Μαρία, 

 

Απείχαν της διαδικασίας τα Μέλη: 

7. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

8. Γιάνναρος Χρήστος, 

9. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

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: 

1. Ανάθεση εργασιών υλοποίησης έργου συντήρησης καταστήματος ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ. 

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

ακολούθως: 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Η επιχείρηση διαθέτει την αποκλειστική διαχείριση ακινήτου όπου σήμερα έχει εκμισθώσει και 

λειτουργεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον λόφο Επαρχείου, στην πλατεία 

Σάκη Καράγιωργα. 

Κατόπιν όχλησης της μισθώτριας εταιρείας, προβήκαμε σε αυτοψία στον χώρο και 

διαπιστώθηκαν φθορές επί της στέγης του κτιρίου. Διαπιστώθηκε η άμεση ανάγκη 

πραγματοποίησης εργασιών επισκευής της στέγης, ώστε να προστατευθεί το ακίνητο από τις 

καιρικές συνθήκες. 

Σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική μελέτη, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 
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1. Καθαρισμός πλάκας από παλιά υλικά και μπάζα 

2. Ξήλωμα τμημάτων ασφαλτόπανου και αντικατάσταση αυτού  

3. Επισκευή ριγματώσεων και στεγάνωση πλάκας με ενέσεις σιλικόνης 

4. Τοποθέτηση υδρορροής στη βορεινή πλευρά του δώματος 

5. Τοποθέτηση αυτοκόλλητων με βερνίκι πίσσας στην ένωση των λαμαρίνων με το 

ασφαλτόπανο της πλάκας  

6. Ενέσεις ασφαλτικής μαστίχας κατά τόπους (escasiler),σαλάμι 

7. Επικάλυψη της πλάκας με πολυουρεθανικό μονωτικό. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. το Καταστατικό της επιχείρησης, 

2. τους Κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησης, 

3. την εισήγηση του Προέδρου, 

αποφασίζει 

Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών υλοποίησης έργου συντήρησης και επισκευής της στέγης, επί 

ακινήτου ευρισκόμενο στον λόφο Επαρχείον στην πλατεία Σάκη Καράγιωργα, έναντι του 

ποσού των 23.850,00 €. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2022 και 

συγκεκριμένα τον κωδικό προϋπολογισμού Κ.Α. 10.6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 

ακινήτων. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 37/2022. 

 

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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