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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 

 

 

     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ A 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 4ης τακτικής  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου 

(Κατακόλου) 

  

 Αριθµ. Αποφ.   26/2022          

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για  την έγκριση της μελέτης προμήθειας καθώς και των όρων διακήρυξης 

αυτής του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων προσκρουστήρων στην νότια πλευρά της  κεντρικής  

προβλήτας του λιμένα Κατακόλου». 

Στον Πύργο, σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00, συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο στον Πύργο, κατόπιν της υπ΄ 

αριθµ. πρωτ. 512/11-03-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Παναγιώτη Αντωνακόπουλου, 

που επιδόθηκε σε κάθε Διοικητικό Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αντωνακόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος Ψάρρης Νικόλαος - Αντιπρόεδρος 

2 Φίλη Μαρία – Μέλος Χρυσικόπουλος Κων/νος - Μέλος 

3 Γιαννοπούλου  Αθανασία 

(Νόμιμη Αναπληρώτρια του τακτικού μέλους κ. 

Λαμπροπούλου Χριστίνας) 

Καννής Ευστάθιος - Μέλος 

4 Στριγγλής Δημήτριος (Υπολιμενάρχης)  

 

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, πρακτικογράφος 

ορίστηκε η κα Σπηλιωτοπούλου Αθανασία, υπάλληλος μετακινουμένη στο ΔΛΤΠ από το Δήμο Πύργου.  

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) Διοικητικών Συμβούλων 

παρευρέθηκαν οι τέσσερις  (4), ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το έβδομο(7) θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: 

 

«Λήψη απόφασης για  την έγκριση της μελέτης προμήθειας καθώς και των όρων διακήρυξης αυτής του 

έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων προσκρουστήρων στην νότια πλευρά της  κεντρικής  προβλήτας 

του λιμένα Κατακόλου». 
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 και λαμβάνοντας το λόγο επί του θέματος, πρόσθεσε τα εξής: 

Όπως γνωρίζετε για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένος απαιτείται η τοποθέτηση προσκρουστήρων. Για το 

σκοπό αυτό έχει εκπονηθεί συγκεκριμένη μελέτη καθώς  και όροι  διακήρυξης  για την προμήθειά τους από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύργου  τα οποία και επισυνάπτονται .  

Το ΔΣ καλείται να αποφασίσει για τις σχετικές εγκρίσεις. 

 

                                                      Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου 

αφού έλαβε υπόψη του: 

 

 την εισήγηση του Προέδρου 

 τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 240 και της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του Ν. 

3463/06 σύμφωνα με τις οποίες «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον 

οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την 

ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα δημοτικά 

Ν.Π.Δ.Δ.»  

 τις διατάξεις του Ν. 3852/10 

 τη σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύργου 

 τους όρους διακήρυξης   της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύργου 

 

 

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Στριγγλής Δημήτριος  δήλωσε ΠΑΡΩΝ και το 

Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Εγκρίνει  

α)Τη μελέτη προμήθειας νέων προσκρουστήρων  και  

β) τους όρους του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων προσκρουστήρων στην νότια πλευρά της  

κεντρικής  προβλήτας του λιμένα Κατακόλου». 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 26/2022 
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Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφηκε από τους παρακάτω. 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

                 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                     ΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 

                                                                                        ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

                                                                                ΣΤΡΙΓΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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