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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. Δράση 1ο RUN ΚΑΤΑΚΟΛΟ – ΠΥΡΓΟΣ σε συνεργασία με τον Γ.Σ.ΑΘΛΗΣΗ. 

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

ακολούθως: 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα υλοποίησης και δράσεων μαζικού αθλητισμού 

στην διοικητική περιοχή Δήμου Πύργου, οι οποίες θα επιδιώκουν 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 και των μαθητικών κοινοτήτων. 

Με την συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα αθλητισμού, αποσκοπούμε στην διέγερση συναισθημάτων και 

της εθελοντικής προσφοράς από την τοπική κοινωνία. 
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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 29 & 30 Οκτωβρίου του 2022, θα υλοποιήσει την 

εκδήλωση 1ο RUN ΚΑΤΑΚΟΛΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ. 

Όπως αναφέρεται στο αίτημα συνεργασίας του σωματείου, «βούλησή μας είναι να 

αξιοποιήσουμε με κάθε δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο τη ξεχωριστή αυτή διοργάνωση και 

να παρακινήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας, αλλά και από όλη την 

Ελλάδα, μικρούς και μεγάλους (500 δρομείς), στην άθληση και την υγιεινή ζωή. Δίνουμε, μέσα 

από την συγκεκριμένη διοργάνωση, την ευκαιρία στους δρομείς να επιστρέψουν στις 

αγαπημένες τους συνήθειες, αλλά και στην πόλη μας να την επισκεφτούν αρκετοί επισκέπτες 

που θα συμμετάσχουν ή να παρακολουθήσουν την αθλητική εκδήλωση και να αποκτήσει η 

πόλη μας γιορτινή μορφή. Ταυτόχρονα θα γίνουν και παράλληλες εκδηλώσεις και δρώμενα 

(μουσικοχορευτικά συγκροτήματα), ολοκληρώνοντας την γιορτή». 

Προτείνω την αποδοχή συν διοργάνωσης της εκδήλωσης, δια την μερική κάλυψη του κόστους 

επί μέρους δράσεων, ως ακολούθως: 

- προμήθεια T-shirts αθλητών-αθλητριών (500 ΤΕΜ)… 3.500,00 € 

- ΚΥΠΕΛΛΑ   (10 ΤΕΜ )… 400,00 € 

- ΜΕΤΑΛΛΙΑ (500 ΤΕΜ)… 1.500,00 € 

- ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α4 ΕΓΧΡΩΜΑ (10.000 ΤΕΜ)… 2.000,00 € 

- ΝΕΡΑ (1.000 ΤΕΜ)… 300,00 € 

- ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ-ΑΨΙΔΑ... 1.500,00 € 

- ΠΑΝΟ ΔΡΟΜΟΥ 1Χ5 (20 ΤΕΜ)…2.500,00  € 

- ΑΦΙΣΕΣ Α3 (2.000 ΤΕΜ)… 1.500,00 € 

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ… 800,00 € 

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ… 4.000,00 € 

Το συνολικό κόστος πρόκειται να ανέλθει στο ποσό των 18.000,00 €. 

Η συμμετοχή της επιχείρησης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης, περιορίζεται αυστηρά στην 

κάλυψη της προαναφερθείσας οικονομικής δαπάνης. Η επιχείρηση καθοιανδήποτε τρόπο δεν 

θα εμπλακεί σε διαδικασίες προετοιμασίας ή διεξαγωγής των δράσεων, σε θέματα 

απασχόλησης προσωπικού, σε ενέργειες εξασφάλισης νομιμότητας διαδικασιών, αστικών και 

λοιπών κάλυψης ευθυνών κ.λ.π. 

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  

 

α) Την κάλυψη οικονομικής δαπάνης ποσού 18.000,00 € στο πλαίσιο διεξαγωγής αθλητικής 

εκδήλωσης 1Ο RUN ΚΑΤΑΚΟΛΟ – ΠΥΡΓΟΣ, την οποία θα οργανώσει σε συνεργασία με το 

σωματείο Γ.Σ.ΑΘΛΗΣΗ, στις 29-30 Οκτωβρίου 2022. 

β) Η δαπάνη συμπεριλαμβάνει το κόστος 
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- προμήθεια T-shirts αθλητών-αθλητριών (500 ΤΕΜ)… 3.500,00 € 

- ΚΥΠΕΛΛΑ   (10 ΤΕΜ )… 400,00 € 

- ΜΕΤΑΛΛΙΑ (500 ΤΕΜ)… 1.500,00 € 

- ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α4 ΕΓΧΡΩΜΑ (10.000 ΤΕΜ)… 2.000,00 € 

- ΝΕΡΑ (1.000 ΤΕΜ)… 300,00 € 

- ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ-ΑΨΙΔΑ... 1.500,00 € 

- ΠΑΝΟ ΔΡΟΜΟΥ 1Χ5 (20 ΤΕΜ)… 2.500,00 € 

- ΑΦΙΣΕΣ Α3 (2.000 ΤΕΜ)… 1.500,00 € 

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ… 800,00 € 

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ… 4.000,00 € 

γ) Την υπηρεσία οργάνωσης εκδήλωσης, αναθέτει στην ΚΑΡΥΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΑΦΜ: 

045218660). Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2022 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 

10.6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 42 / 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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