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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: 

01. 3η αναμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου (ΟΠΔ) χρήσης 2022. 

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

ακολούθως: 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Κατόπιν της απόφασής μας, να ανακληθεί η λειτουργία της επιχειρησιακής δομής «Εργαστήρι 

Ζωγραφικής», παρίσταται ανάγκη να τροποποιηθεί τόσο το επιχειρησιακό σχέδιο της 

επιχείρησης όσο και ο Προϋπολογισμός χρήσης 2022. 

Πλέον η επιχειρησιακή δραστηριότητα της επιχείρησης, περιορίζεται στους άξονες: 

α) Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, όπου εντάσσεται η εκμετάλλευση γαιών και κτιρίων 

του Δήμου,΄ 

β) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπου εντάσσεται η υλοποίηση δράσεων 

κοινωνικής μέριμνας, 
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γ) Αθλητισμού και Παιδείας, όπου εντάσσεται η λειτουργία του Πάρκου κυκλοφοριακής 

Αγωγής, υλοποιούνται προγράμματα ΠΑγΟ, επίσης υλοποιούνται επί μέρους δράσεις σε 

συνεργασία με φορείς που ασκούν δραστηριότητα στο πλαισίου Αθλητικών δραστηριοτήτων, 

τέλος συμμετέχουμε σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας σε συνεργασία με εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και άλλους φορείς. 

Σας κοινοποιώ το τροποποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο δράσης και την σχετική Εισηγητική 

Έκθεση για κάλυψη διαφοράς Εσόδων – Δαπανών με χρηματοδότηση από τον Δήμο Πύργου. 

Τα τροποποιημένα έγγραφα επισυνάτπονται ως παραρτήματα της παρούσας, προτείνω την 

αποδοχή και έγκρισή τους. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. το Καταστατικό της επιχείρησης, 

2. τους Κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησης, 

3. την εισήγηση του Προέδρου, 

ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίζει 

Την αναμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχέδιου Δράσης της χρήσης 2022, σύμφωνα με το 

συνημμένο προσάρτημα. 

Την έγκριση και υποβολή της Εισηγητικής Έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα 

με το συνημμένο προσάρτημα. 

Την χρηματοδότηση διαφοράς εσόδων – δαπανών χρήσης 2022, με το ποσό των 190.400,00 

€, από τον Δήμο Πύργου. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 45/2022 

 

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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Παράρτημα Α 

3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης & 

Εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης εσόδων – εξόδων χρήσης 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου, αμιγώς μονομετοχική δημοτική κοινωφελή επιχείρηση 

εκ του καταστατικού της σκοπού δεσμεύεται στην υλοποίηση κάθε δράσης η οποία δεν έχει 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα δράσεων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στοχεύοντας στην πολύπλευρη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, προσδιόρισε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του 

2022, προκειμένου να εφαρμοστεί απρόσκοπτα ο σχετικός προϋπολογισμός του έτους. 

 

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων προγράμματος 

Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το 2022 θα περιλαμβάνει τους παρακάτω Άξονες και 

Δράσεις: 

ΑΞΟΝΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ : 

   

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

    ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΑΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ 

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

  ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Επισημαίνουμε ότι η ΔΗ.Κ.Ε.Πύργου, δύναται να τροποποιεί και αναπροσαρμόζει το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) ταυτόχρονα με τυχόν αναπροσαρμογές του 

Προϋπολογισμού των Εσόδων – Δαπανών του έτους. 

 

Οι δράσεις που στοχεύουμε να υλοποιηθούν εντός του 2022 είναι:  

Δράση 1.1. Εκμετάλλευση γαιών & κτιρίων 

Σήμερα η επιχείρηση διαθέτει την εκμετάλλευση του δημοτικού κτιρίου ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ και Πάρκου 

Κυκλοφοριακής Αγωγής. Και οι δύο εγκαταστάσεις έχουν την ανάγκη συντήρησης. 

 

Δράση 2.1. Οργάνωση Κοινωνικών Εκδηλώσεων. 

Στοχεύουμε στην οργάνωση εκδηλώσεων, υποστήριξης πληθυσμιακών ομάδων, βάση 

κοινωνικών κριτηρίων, που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Ηλικιωμένοι ή άτομα με 

ειδικές κινητικές ανάγκες, αποτελούν προτεραιότητά μας.  
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Στόχος των δράσεων θα είναι η εξάλειψη ή το δυνατόν αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας, 

καθώς επίσης και η αποφυγή κινδύνων περιθωρειοποίησης. Οι εξυπηρετούμενοι μέσα στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, θα απολαμβάνουν δράσεις που θα υλοποιούνται και με την 

συνεργασία εθελοντών. Οι δράσεις αυτές, διττού χαρακτήρα, θα στοχεύουν και στην φυσική 

αποδέσμευση των οικείων προσώπων της οικογένειας. 

 

Δράση 3.1. Οργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων. 

Στοχεύουμε στην οργάνωση εκδηλώσεων, προώθησης και διάχυσης αθλητικού ιδεώδους.  

Στόχος των δράσεων θα είναι η υποστήριξη φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

αθλητισμού. Οι συμμετέχοντες φορείς σε συνεργασία με την επιχείρηση, θα σχεδιάζουν 

συμπληρωματικές δράσεις που θα υλοποιούνται και με την συνεργασία εθελοντών. 

Η ενίσχυση στις αθλητικές δραστηριότητες αποσκοπεί: α) να προάγει τη γνώση στους τομείς της 

επιστήμης του αθλητισμού και της Οργάνωσης και Διοίκησης θεσμών του Αθλητισμού, β) να 

διαχέει στους δημότες εφόδια και τεχνογνωσία, γ) να καλλιεργεί και να προάγει γνώση σχετικά με 

τη διοίκηση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, δ) να συμβάλει στην προσέλκυση ειδικών 

ικανών να αναλάβουν την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων σε διεθνές και 

εθνικό επίπεδο. Στρατηγικός στόχος μας είναι: α) η σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών με 

ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αθλητική 

βιομηχανία με άμεσα ωφελούμενους τους δημότες, β) η σύναψη συνεργασιών με φορείς του 

εξωτερικού, αποσκοπώντας στη μεγαλύτερη προβολή του τμήματος στο εξωτερικό και στη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, γ) στην καθιέρωση εναλλακτικών δράσεων, που 

εντάσσονται στον Αθλητικό Τουρισμού. 

 

Δράση 3.2. Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ανθόπυργου 

Με την εφαρμογή σχετικής προγραμματικής σύμβασης, καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας 

και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες της συμφωνίας, που αποσκοπεί στην 

ετοιμασία – κατάλληλη διαμόρφωση και λειτουργία του «ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» (Π.Κ.Α.Δ.Π.), για την ενίσχυση και προώθηση 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εναλλακτικής εκπαίδευσης και εναλλακτικού 

τουρισμού, την καλή εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων 

του Δήμου Πύργου, την αναβάθμιση και καλή αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου 

του Π.Κ.Α. Δήμου Πύργου στην περιοχή Ανθόπυργος. Η λειτουργία του πάρκου, 

αποτελεί συμβολή του Δήμου στην μείωση της ανεργίας, προάγει την 

ευαισθητοποίηση των δημοτών Πύργου σε θέματα τήρησης Κυκλοφοριακής Αγωγής 

και εν γένει ενδυναμώνει την προώθηση των καταστατικών σκοπών λειτουργίας της 

Δη.Κ.Ε.Π. 

 

2. Κατανομή δράσεων & διάρκεια  

Οι παραπάνω δράσεις κατανέμονται ως ακολούθως. 
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Στον πίνακα ορίζεται ο αριθμός των μηνών, ανά έτος, κατά τους οποίους υφίσταται η σχετική 

δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα του σχεδίου. 

 

Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 2020 

(αριθμός μηνών) 

 Διοικητική & Οικονομική διαχείριση 12 

1. Κατάστημα ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ 12 

2. Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας 12 

3. Δράσεις Αθλητισμού 12 

4. Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 11 

5. Προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας 12 

 

3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των παραπάνω δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες της 

ΔΗ.Κ.Ε.Πύργου  

Σύμφωνα με την υπό επικύρωση τροποποίηση – κωδικοποίηση, το καταστατικό της επιχείρησης 

θα έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

Α) Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 

κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη δημιουργία 

και λειτουργία δομών όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, 

ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής προστασίας − περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, 

ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή 

σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. 

2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη 

μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών 

υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής 

υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, 

συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων 

προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 

3. Η δημιουργία τράπεζας τροφίμων, η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και γενικότερα 

οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης 

και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. 

4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας. 

5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για 

την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων ή άλλων 

μειονεκτούντων ομάδων πληθυσμού, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 

τοπικής κοινωνίας. 

6. Η υλοποίηση δράσεων αιμοδοσίας και γενικότερα η προώθηση και ανάπτυξη του 

εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής 

αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 

για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και 

αλληλεγγύης. 

7. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για 

την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου. 
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Β/ Τομέας παιδείας και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως: 

1. Η εφαρμογή πολιτικών και η διαχείριση δομών (κέντρα, πάρκα κλπ) παροχής υπηρεσιών 

εναλλακτικών μεθόδων εκπαίδευσης ή αναψυχής, εργαστήριων καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων, κινηματογράφων, θεάτρων, σχολών καλών τεχνών κ.λ.π. 

2. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού ή την 

προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται 

σε τοπικό επίπεδο, μέσω διαχείρισης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, μουσείων, εκθέσεων, 

πολιτιστικών μνημείων ή χώρων, αρχαιολογικών ή ιστορικών χώρων κλπ. 

3. Η εφαρμογή πολιτικών και η διαχείριση δομών για την προώθηση του αθλητικού πνεύματος 

και του αθλητικού ιδεώδες, μέσω της οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, την υλοποίηση 

προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και την λειτουργία κάθε είδους αθλητικών 

εγκαταστάσεων, δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και λοιπών δημοτικών χώρων 

άθλησης. 

4. Η υλοποίηση δράσεων κάθε είδους για την ανάπτυξη του πολιτισμού, την εφαρμογή 

πολιτικών προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό ή ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, 

την διαφύλαξη – προβολή – προώθηση λοιπών πολιτισμικών στοιχείων. 

Γ) Το περιβάλλον, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών 

πολιτικών. 

2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των 

εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η 

καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. 

3. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων. 

4. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που 

διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα. 

5. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 

Δ)  Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας. 

Ε) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της 

περιοχής του Δήμου Πύργου. 

ΣΤ) Σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, η επιδίωξη περισσότερων σκοπών από 

τους ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν 

εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. 

Από την ανάλυση των ανωτέρω, είναι φανερή η σύνδεσή των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων 

με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου.  
 

4. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση  

4.1. Προϋπολογισμός λειτουργικών εσόδων & δαπανών  

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός αναμένεται να ανέλθει στα 928.568,59 € (αναλυτική 

αναφορά επί μέρους κατηγοριοποίησης ποσών στα πινάκια κατάρτισης προϋπολογισμού 

χρήσης 2022). 

4.2. Προϋπολογισμός θέσεων απασχόλησης 
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 Προσωπικό με σύμβαση αορίστου/ορισμένου χρόνου 5 

 Διοικητική & Οικονομική διαχείριση από εξωτερικούς συνεργάτες 6 

 Προσωπικό με λοιπές διαδικασίες 2 

 

4.3. Ανάλυση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ ανά δραστηριότητα 

Παραθέτουμε συνημμένα αναλυτικό παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος. 

 

4.4. Ανάλυση προϋπολογισμού ΕΞΟΔΩΝ ανά δραστηριότητα:  

Παραθέτουμε συνημμένα αναλυτικό παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος. 

 

5. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο για την κάλυψη διαφοράς εσόδων 

- εξόδων. 

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης 

προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης καθορίζεται από τη 

διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες 

όπως αναλυτικά εκτέθηκαν πιο πάνω με το παρόν σχέδιο.  

Συνολικά για το οικονομικό έτος 2022, αναμένεται να παρουσιαστεί έλλειμμα ταμειακής επάρκειας 

κατά το ποσό των 190.400,00 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από τον Δήμο 

Πύργου. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης ατόμων, τα οποία 

προσλαμβάνονται με συγχρηματοδότηση προγραμμάτων απασχόλησης που διαχειρίζεται η 

Δ.ΥΠ.Α. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης των εσόδων από τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

από τρίτους (ή είσπραξής τους νωρίτερα από τον παραπάνω υπολογισμό), είναι δυνατή η 

μετατροπή του ισοζυγίου των ανωτέρω, ανάλογα με τις ανάγκες χρηματοδοτικού 

προγράμματος, ώστε σε καμία περίπτωση να μην μένει εκτεθειμένη με έλλειμμα η επιχείρηση. Η 

τυχόν αναπλήρωση ποσών από τον προϋπολογισμό του Δήμου θα καλύπτεται στο χρόνο που 

επιτευχθούν οι εισπράξεις από την επιχείρηση χωρίς τροποποίηση του σχεδίου.  

  

6. Όργανα παρακολούθησης του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης  

Την παρακολούθηση του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου και της επιχείρησης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής: 

i. το Δήμαρχο, ως εκπρόσωπο του Δήμου Πύργου και Πρόεδρο της επιτροπής, 

ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π. ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Επιχείρησης  

iii. τον Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο, υπεύθυνο για θέματα Πολιτισμού ή Κοινωνικής 

Μέριμνας του Δήμου Πύργου.  

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής: 

α. Παρακολουθεί το πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών και συντονίζει το διατιθέμενο 

προσωπικό. 

β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα. 
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γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και συντάσσει 

έκθεση σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της σύμβασης. 

δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύσεις απευθύνεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

ε. Προσδιορίζει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αντικειμένων της προγραμματικής 

σύμβασης, μεριμνά για την τήρηση των όρων υλοποίησής της και παρεμβαίνει για την 

επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της, διατηρώντας το δικαίωμα 

της εμπεριστατωμένης ερμηνείας και αποσαφήνισης των όρων της προγραμματικής 

σύμβασης.  

3. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Πύργου, είτε κατόπιν αιτήσεως ενός τουλάχιστον εκ των υπολοίπων 

μελών της.  

Ο Δήμος Πύργου, εντέλλεται να διαθέσει έναν υπάλληλό του για τη γραμματειακή υποστήριξη 

της Επιτροπής, στον οποίο αναθέτει την τήρηση των πρακτικών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στα 

συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά 

θέματα που αφορούν στη λειτουργία της. 

 

7. Αναθεώρηση προγράμματος δράσης  

Το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους 

αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν 

οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον Δήμο Πύργου.  

Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του και η εκ νέου έγκριση αυτού, η οποία 

πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον ένα μήνα από τη σχετική προηγούμενη αναθεώρηση - 

τροποποίηση. 

 

Πύργος, 11-10-2022 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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