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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 υπηρεσιών εστίασης στο πλαίσιο οργάνωσης εκδηλώσεων. 

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

ακολούθως: 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Η επιχείρηση στο πλαίσιο οργάνωσης εκδηλώσεων, έχει την ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών 

εστίασης. Δεδομένου ότι δεν διαθέτουμε σχετικές υποδομές, πρέπει να συνεργαστούμε με 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην τοπική αγορά. Δεδομένου ότι σήμερα εκμισθώνουμε 

το κατάστημα ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ στην Δημητρακόπουλος Γ. – Κολλάς Χ. – Τόγιας Ν. Ο.Ε., η οποία 

δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, προτείνω την ανάθεση των υπηρεσιών στην μισθώτρια 

εταιρεία. 

Σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική μελέτη, θα παρέχονται υπηρεσίες εστίασης προς 25,00€ / 

άτομο, η ετήσια δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 10.000,00 €. 

ΑΔΑ: 9ΘΟΜΟΕΖΩ-Π8Π



   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

σελίδα 2 από 2 

 

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 εστίασης, στην Δημητρακόπουλος Γ. – Κολλάς Χ. – Τόγιας Ν. 

Ο.Ε. έναντι του ποσού των 10.000,00 €. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 

2022 και συγκεκριμένα τον κωδικό προϋπολογισμού Κ.Α. 10.6474.001 Έξοδα λοιπών 

παρεμφερών δραστηριοτήτων. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:40/2022. 

 

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, 

 

ΑΔΑ: 9ΘΟΜΟΕΖΩ-Π8Π
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