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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: 

2. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών χρήσης 2022 και ψήφιση 

πιστώσεων. 

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

ακολούθως: 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων 

γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό  εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από 

την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των 

επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. 

Σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η έγκριση του προϋπολογισμού της 

επιχειρήσεως από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,  λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός 

μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου  Ο.Τ.Α. 
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Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο  

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η  

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06). 

Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των 

προϋπολογισμών των δημοτικών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του 

Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την περίπτ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και την παρ.1 του άρθρου 

40 του Ν. 4735/20. 

Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, από την Οικονομική Επιτροπή τότε η 

επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε 

τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με 

θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.  

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β’:  

"1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό 

εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ. 

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν την έναρξη 

του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και 

υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του 

Προέδρου. 

3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό 

ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το Δημοτικό ή 

Κοινοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού 

του Δήμου ή της Κοινότητας. 

4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα, ο 

προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του διετούς προγράμματος δράσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ." 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης καταρτίστηκε ο 

προϋπολογισμός της επιχείρησης για το έτος 2022, ο οποίος εγκρίθηκε από την Οικονομική 

Επιτροπή Δήμου Πύργου. 

Σήμερα, σε εφαρμογή των προηγούμενων αποφάσεών μας και κατόπιν τροποποιείται το 

επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού χρήσης 

2022, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι Κωδικοί χρήσης, σύμφωνα με το συνημμένο 

παράρτημα IV. Έτσι η επιχείρηση θα μπορέσει να ολοκληρώσει το επιχειρησιακό σχέδιό της 

για το έτος 2022. Κατόπιν αναστολής λειτουργίας της δομής Εργαστήρι Ζωγραφικής, 

«μεταφέρετε» το προϋπολογιζόμενο έσοδο λειτουργίας του, σε κωδικό κάλυψης διαφοράς 

εσόδων/δαπανών χρήσης, ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες του 2022 μέχρι σήμερα. 

Επίσης η αναμόρφωση προϋπολογισμού παρίσταται αναγκαία ώστε η επιχείρηση να μπορέσει 

να επισκευάσει και συντηρήσει κτίρια και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί. 

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

επάρκειας κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (190.400,00 €), το 

οποίο θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από τον Δήμο Πύργου. 

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., 
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δ) τον προϋπολογισμό χρήσης 2022, 

ε) την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών προς ανάθεση, 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

Α. Για την υλοποίηση των δράσεων χρήσης του 2022, την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 

και την αίτηση στον Δήμο Πύργου, για την «τακτοποίηση ΚΑ με αύξηση προϋπολογισμού κατά 

το ποσό των 20.000,00 € και με εσωτερική διαμόρφωση χρηματικών υπολοίπων ανά ΚΑΕ». 

Β. Ψηφίζει τις τροποποιήσεις στον Προϋπολογισμό του έτους 2022, όπως αυτές εμφανίζονται 

στον «Πίνακα 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2022» ως εξής: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ 

00. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                             33.515,00 

01. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 265.400,00 

02. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

55.258,61 

03. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.  459.919,88 

04. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

64.142,00 

05. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 50.383,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 928.618,59 

  

1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  914.657,94 

2. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 

3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 13.960,65 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 928.618,59 

Γ.  Συγκεκριμένα, αναλυτικά και ανά ΚΑ του προϋπολογισμού, οι τροποποιήσεις αναφέρονται 

στο συνημμένο παράρτημα III. 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή 

για την απαιτούμενη έγκρισή της από αυτό. 

Ε. Εγκρίνεται η ψήφιση - δέσμευση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2022 σύμφωνα με 

το συνημμένο προσάρτημα – πίνακα των ΚΑ έτους 2022. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 46/2022. 

 

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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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  Έτους 2022 

 

Εισαγωγικό σημείωμα  

Τα έσοδα διακρίνονται στον Προϋπολογισμό σε τακτικά και σε έκτακτα. ΤΑΚΤΙΚΑ είναι τα 

έσοδα που προέρχονται από προσόδους της κινητής και ακίνητης περιουσίας και από 

τη δραστηριότητα της Επιχείρησης. ΕΚΤΑΚΤΑ είναι τα έσοδα από έκτακτες 

επιχορηγήσεις του Δήμου ή άλλων φορέων, από δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, 

εισφορές και έκτακτες επιχορηγήσεις. Επίσης, έκτακτα είναι τα έσοδα που προέρχονται 

από εκποίηση περιουσίας και από κάθε άλλη απρόβλεπτη πηγή. 

Ειδικότερα στα τακτικά έσοδα αναφέρονται: 

1. τα έσοδα που προέρχονται από τη διοργάνωση των τμημάτων, από τις αναθέσεις 

του Δήμου:  εκδηλώσεις αθλητισμού, κοινωνικές εκδηλώσεις, λοιπές εκδηλώσεις. 

2. έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων 

3. έσοδα από άλλες αναθέσεις διαφόρων εργασιών, μεταφορών κλπ. 

 

Οι πιστώσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης, προβλέπονται στον 

Προϋπολογισμό χωριστά:  

(α) για γενικά έξοδα,  

(β) για ειδικά έξοδα λειτουργίας των υπηρεσιών,  

(γ) για αγορά πάγιων στοιχείων και γενικά τη διενέργεια επενδύσεων,  

(δ) για έξοδα συντηρήσεων,  

(ε) για εξυπηρέτηση δανείων και οφειλών  και  

(στ) για αποθεματικό. 

 

Όσο αφορά τους σημαντικότερους κωδικούς για τα έξοδα έχουμε τα εξής : 

Στα γενικά έξοδα περιλαμβάνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα, οι αμοιβές εξωτερικών 

συνεργατών, οι αποζημιώσεις του προέδρου, των μελών του Δ.Σ. κλπ 

Στα ειδικά έξοδα λειτουργίας των υπηρεσιών, έχουμε τις αμοιβές του προσωπικού που 

απασχολεί η επιχείρηση μέσα από τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ. 

Τα έξοδα διοργάνωσης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, τα έξοδα λοιπών 

τμημάτων και των προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων. 

Τέλος προβλέπονται τα απρόβλεπτα έξοδα, οι οφειλές των προηγούμενων ετών, το 

αποθεματικό και τα αποτελέσματα χρήσης.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Δημόπουλος Χρήστος 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Πίνακας 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Χρήσης 2022
(τροποποίηση ανά ΚΑ εσόδων & δαπανών)

Κωδικός Περιγραφή  Διαμορφωθέντα Απαιτούμενη 
αύξηση/ μείωση στον 

ΚΑΕ 

Προτεινόμενο 
ποσό στον κωδικό 
(νέο διαμορφωθέν) 

1213.0005 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις - Εργαστήρι ζωγραφικής 30.000,00 -30.000,00 0,00

1695.0001 Έκτακτη επιχορήγηση από τον Δήμο Πύργου για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών

140.400,00 50.000,00 190.400,00

4121.0001 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης αρ 29 ν3829/2011 50,00 50,00 100,00
10.6041.0008 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ - προσωπικού Προγράμματος ΟΑΕΔ-

ΑΜΕΑ Γ
0,00 13.834,17 13.834,17

10.6054.0007 Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ - προγράμματος ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ Γ 0,00 3.365,83 3.365,83
10.6232.0001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 3.000,00 2.800,00 5.800,00
00.8221.0001 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης αρ 29 ν3829/2011 50,00 50,00 100,00

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΟΣΟ 
0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                           33.515,00 €
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 265.400,00 €
2. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

55.258,61 €

3. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 459.919,88 €
4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

64.142,00 €

5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 50.383,10 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 928.618,59 €

1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 914.657,94 €
2. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 €
3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 13.960,65 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 928.618,59 €

Ημερομηνία: 13/10/2022
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