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Πρακτικό 6ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 24η Ιουνίου 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 παρευρέθηκαν επτά (6) μέλη, 

ήτοι: 

Παρόντες: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

4. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

5. Μοσχοπούλου Μαρία, 

6. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

 

Απόντες: 

7. Σωτηρόπουλος Βασίλειος, 

8. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

9. Αργυρίου Γεώργιος 

10. Γιάνναρος Χρήστος, 

11. Φάμελος Βασίλειος 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντος της συνεδρίασης, έλαβε τον λόγο θέτοντας υπόψη του 

Δ.Σ. τα 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Αναστολή εργασιών επιχειρησιακών δομών. 

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: 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με εξειδικευμένα θέματα λειτουργίας της επιχείρησης. 

Θα αναφερθώ διακριτά για κάθε επιχειρησιακή δομή. 

Όσον αφορά τον Τεχνοσταθμό Κατακόλου. Η χρήση του ακινήτου, μας είχε παραχωρηθεί 

δυνάμει της αριθ. 40/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα φιλοξενούνται 

εκθέματα Αρχαιοελληνικής Τεχνολογίας. Λόγω πολλών παραλείψεων των προηγούμενων 

Διοικήσεων, ο χώρος δεν είναι επισκέψιμος. Η επιχείρηση, ελλείψει προσωπικού και 
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Τεχνογνωσίας, αδυνατεί να τον λειτουργήσει με ίδια μέσα. Προτείνεται η αναστολή λειτουργίας 

του και η επιστροφή χρήσης του ακινήτου στον Δήμο Πύργο. Επίσης προτείνεται το σύνολο 

των παγίων στοιχείων στον χώρο, να δωρισθούν στον Δήμο Πύργου. 

Όσον αφορά το Εργαστήρι Ζωγραφικής. Η επιχειρησιακή δομή λειτουργεί στο πλαίσιο 

υφιστάμενης προγραμματικής σύμβασης. Η συναφθείσα στις 24-08-2017 προγραμματική 

σύμβαση, λήγει στις 25-08-2022. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η εύρεση 

εκπαιδευτών για να στελεχώσουν την δομή, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούσε κατά το 

παρελθόν. Λόγω εκτάκτων συνθηκών που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 

πανδημίας covid19, την τελευταία διετία έχει ανασταλεί πλήρως η λειτουργία της δομής. Στην 

δομή απασχολούνται τρία άτομα, με συμβάσεις ΙΔΟΧ και την συγχρηματοδότηση του 

προγράμματος “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.200 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμΕΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ”. Οι υφιστάμενες συμβάσεις απασχόλησης λήγουν 

στις 08-11-2022. Προτείνω την οριστική διακοπή λειτουργίας της επιχειρησιακής δομής. Την 

δωρεά όλων των παγίων στοιχείων της επιχείρησης στον Δήμο Πύργου. Η παρούσα απόφαση 

να ισχύει από την ημερομηνία λήξης των υφιστάμενων συμβάσεων απασχόλησης. 

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., 

δ) την από τις 24-02-2004 αριθ. 40 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, 

ε) την από τις 24-08-2017 υφιστάμενη προγραμματική σύμβαση λειτουργίας της δομής 

«Εργαστήρι Ζωγραφικής Δήμου Πύργου» 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

α. Την διακοπή λειτουργίας της επιχειρησιακής δομής Τεχνοσταθμός Κατακόλου, 

β. Την διακοπή λειτουργίας της επιχειρησιακής δομής «Εργαστήρι Ζωγραφικής Δήμου 

Πύργου» στις 08-11-2022, 

γ. Την επιστροφή χρήσης ακινήτου Τεχνοσταθμού Κατακόλου στον Δήμο Πύργου και 

δ. Την δωρεά όλων των παγίων στοιχείων των ανωτέρω επιχειρησιακών δομών στον Δήμο 

Πύργου. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 29/2022. 

 

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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