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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 

 

Πρακτικό 8ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 20η Οκτωβρίου του 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, 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. Αχτύπης Μαρίνης, 

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: 

4. Συνδιοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης «Πρόληψη και Ενημέρωση για τον Καρκίνο του 

Μαστού». 

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

ακολούθως: 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Μας γνωστοποιήθηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου 

Πύργου, για την συμμετοχή μας, στην οργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης. Σκοπός της 

εκδήλωσης είναι η διάχυση των νέων επιστημονικών επιτευγμάτων για την Πρόληψη του 

Καρκίνου του Μαστού και η εν γένει Ενημέρωση των δημοτών μας. Η εκδήλωση θα 

διοργανωθεί για 3η συνεχόμενη χρονιά, το Σαββάτο στις 22 Οκτωβρίου του 2020. Λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζει το κοινωνικό αυτό δρόμενο, προτείνω την αποδοχή της 

συμμετοχής μας, προς όφελος των δημοτών μας. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχεδιασμό 

που μας έχει γνωστοποιηθεί, θα αναλάβουμε: (α) Διαφήμιση και προβολή, (β) 200τεμ. t-shirts, 
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(γ) 500 τεμ. αφίσες Α3 50cmX70cm, (δ) 5 τεμ. banner 100cmX150cm, 2 set διακόσμηση χώρων 

και μπαλόνια, (ε) παροχή catering, (στ) παροχή δείπνου (18 ατόμων), (ζ) παροχή διαμονής (10 

ατόμων), (η) φωτογραφική κάλυψη και (θ) κάλυψη αναγκών διαχείρισης ήχου και εικόνας. Το 

συνολικό κόστος θα ανέλθει στο ποσό των 11.408,00 €. Η επιχείρηση αναλαμβάνει ρητώς, 

μόνον τις ως άνω υποχρεώσεις, για την ανάγκη έκδοσης αδειών ή άλλη διαδικασία νομιμότητας 

διεξαγωγής των δράσεων και λοιπές ευθύνες έναντι τρίτων, υπεύθυνος φορέας είναι το Γραφείο 

Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου και ο εποπτεύων φορέας του. 

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 

 

αποφασίζει 

 

(α) Την συνδιοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης «Πρόληψη και Ενημέρωση για τον Καρκίνο του 

Μαστού», υπό την μέριμνα και διαχείριση, του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, 

που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Σάκη Καράγιωργα και στο Θεματικό Πάρκο ΞΥΣΤΡΗ 

στις Οκτωβρίου 2022. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα συνημμένα 

παραρτήματα VI και VII. Η επιχείρηση αναλαμβάνει ρητώς, μόνον τις ως άνω υποχρεώσεις. 

Για την ανάγκη έκδοσης αδειών ή άλλη διαδικασία νομιμότητας διεξαγωγής των δράσεων 

και λοιπές ευθύνες έναντι τρίτων, υπεύθυνος φορέας είναι το Γραφείο Εθελοντισμού του 

Δήμου Πύργου και ο εποπτεύων φορέας του. Το κόστος για την επιχείρησή μας θα ανέλθει 

στο ποσό των 11.408,00 €. 

(β) Η διεξαγωγή της εκδήλωσης ανατίθεται στην κα Καρυανού Αθηνά. 

(γ) Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2022. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 48 /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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