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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: 

6. Ψήφιση ετησίου προγράμματος δράσης 2023. 

 

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

ακολούθως: 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου, είπε:  

Το ετήσιο πρόγραμμα καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί 

με τον προϋπολογισμό μας, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και 

υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του OTA, 

καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους OTA προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα 

ίδια τα νομικά πρόσωπα. (παρ.1 άρθρο 4  ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 

τεύχος Β’). 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για 

δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (άρθρο 203 του Ν.3463/2006). 
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Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της 

τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους. 

Η πρόβλεψη χρηματοδότησης όλων των δράσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα αναφέρεται σε υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης. (άρθρο 206 παρ.2 του 

Ν.3463/2006). 

Υποβάλλω το προς έγκριση επιχειρησιακό σχέδιο του 2023, σύμφωνα με παράρτημα IX και 

παρακαλώ για την έγκρισή του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. τους Κανονισμούς Λειτουργίας της επιχείρησης 

2. την εισήγηση του Προέδρου 

ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

αποφασίζει 

 

Καταρτίζει και ψηφίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του 2023, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ, 

με την εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα 

έξοδα της επιχείρησης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Δήμο Πύργου προκειμένου να εγκριθεί. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 50/2022. 

 

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 ΙΧ 

 

Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2023 –  

Εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης εσόδων – εξόδων χρήσης 2023 

 

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 Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 

2023, προκειμένου να καταρτιστεί ο σχετικός προϋπολογισμός του έτους. 

 

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων προγράμματος 

Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το 2020 θα περιλαμβάνει τους παρακάτω Άξονες και 

Δράσεις: 

ΑΞΟΝΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ : 

   

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

    ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΑΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ 

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

  ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

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

σχέδιο δράσης, ταυτόχρονα με τυχόν αναπροσαρμογές του Προϋπολογισμού των Εσόδων – 

Δαπανών του έτους. 

 

Οι δράσεις που στοχεύουμε να υλοποιηθούν εντός του 2023 είναι:  

Δράση 1.1. Εκμετάλλευση γαιών & κτιρίων 

Σήμερα η επιχείρηση διαθέτει την εκμετάλλευση του δημοτικού καταστήματος ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ και του 

Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

 

Δράση 1.2. 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. Στόχος των δράσεων θα είναι η 
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εξάλειψη ή το δυνατόν αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας. 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 1.3. Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ανθόπυργου 

Σε συνεργασία με τον Δήμο Πύργου, 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. 

 

Δράση 1.4. Συμμετοχή σε δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα μέσω προγραμματικών 

Σε συνεργασία με τον Δήμο Πύργου ή με άλλα Νομικά Πρόσωπα, συμμετέχουμε στην υλοποίηση 

δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα. Από τις δράσεις αυτές σύμφωνα με περιορισμούς που 

αναφέρονται στον καταστατικό σκοπό της Δη.Κ.Ε.Π. δεν πρέπει να προκύπτει εμπορικό κέρδος. 

Ήδη η επιχείρηση έχει σχεδιάσει την συμμετοχή της στην διαχείριση Μητρώου Αθλητισμού και 

λοιπών δράσεων σχετικά με την ανάδειξη και διάχυση του Αθλητικού ιδεώδους. Επίσης έχει 

σχεδιάσει την συμμετοχή της σε εφαρμογή δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας προς δημότες που 

βιώνουν συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

2. Κατανομή δράσεων & διάρκεια  

Οι παραπάνω δράσεις κατανέμονται ως ακολούθως. 

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 2023 

(αριθμός μηνών) 

 Διοικητική & Οικονομική διαχείριση 12 

1. Κατάστημα ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ 12 

2. Τμήμα Αθλητισμού 12 

3. Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 10 

4. Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας 12 
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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. 

Β/ Η παιδεία – πολιτισμός και αθλητισμός, 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 
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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 813.656,60 € (αναλυτική 

αναφορά επί μέρους κατηγοριοποίησης ποσών στα πινάκια κατάρτισης προϋπολογισμού 

χρήσης 2023), μειωμένος σε σχέση με το έτος 2022 (εγκεκριμένος προϋπολογισμός ύψους 

908.568,59 €). 

4.2. Προϋπολογισμός θέσεων απασχόλησης 

Α/Α  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 2023 

 Διευθύντρια 1 

 Προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου (παράλληλα καθήκοντα) 2 

 Προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου 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. 
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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 2023, αναμένεται να παρουσιαστεί έλλειμμα ταμειακής επάρκειας 

κατά το ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι και σαράντα 

εννέα ευρώ (164.896,49 €), το οποίο θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από τον Δήμο Πύργου. 

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. 

Δηλαδή σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής της επιχορήγησης από τη διαχειριστική 

αρχή ενός προγράμματος, είναι δυνατή η συμπλήρωση του υπολειπόμενου ποσού από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου, έως την λήψη της επιχορήγησης. 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  

Την παρακολούθηση του προγράμματος δράσης, 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. 

γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δη.Κ.Ε.Π. 

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

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

Συμβούλιο. 

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

επιχείρησης και παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την 

εφαρμογή του.  

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.  
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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, 20-10-2022 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο Τιμή = 0 => Ταύτιση 
Στοχοθεσίας και Π/Υ

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Γραμμή 1 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και 
παροχή υπηρεσιών) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμή 2 Χρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ'' ευθείας 
αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμή 3 Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 20.000 0 0 10.200 10.200 0 3.200 0 13.400 6.600 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0

Γραμμή 4 Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμή 5 Επιχορηγήσεις 164.896 0 0 100.000 100.000 0 0 0 100.000 0 0 64.896 164.896 0 0 0 164.896 0

Γραμμή 6 Λοιπά έσοδα 578.377 2.738 2.191 2.135 7.065 7.772 7.772 53.201 75.810 22.495 20.099 61.722 180.124 91.722 101.722 204.809 578.377 0

Γραμμή 7 Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμή 8 Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 
ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8

763.274 2.738 2.191 112.335 117.265 7.772 10.972 53.201 189.210 29.095 20.099 126.618 365.021 91.722 101.722 204.809 763.274 0 0

Γραμμή 9 Ταμειακό υπόλοιπο (του προυπολογισμού) που μεταφέρεται από την 
προηγούμενη χρήση 50.383

A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  (Σύνολο Γραμμών 1-9) 813.657

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο

Έλεγχος ταύτισης 
Π/Υ και 

Στοχοθεσίας (Η 
ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 

"0")

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ  
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Γραμμή 1 Αμοιβές προσωπικού 73.061 6.374 6.473 6.473 19.319 6.431 6.333 6.165 38.248 6.303 6.802 5.302 56.655 5.302 5.302 5.802 73.061 0

Γραμμή 2 Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμή 3 Τόκοι 100 0 0 2 2 6 2 2 13 0 0 0 13 26 0 61 100 0

Γραμμή 4 Λοιπά έξοδα 732.995 3.703 3.767 17.936 25.406 35.690 15.698 20.479 97.273 29.775 29.567 25.745 182.359 73.979 148.832 327.825 732.995 0

Γραμμή 5 Δαπάνες για επενδύσεις 7.500 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 1.500 2.500 1.000 2.500 1.500 7.500 0

Γραμμή 6 Πληρωμές για χρηματοοικονομικες συναλλαγές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 
- 6)

813.657 10.077 10.240 24.411 44.728 42.126 22.032 27.647 136.533 36.078 36.370 32.547 241.527 80.307 156.634 335.188 813.656 0 0

Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 
προηγούμενου οικ. έτους 

58.235

Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους 
στοχοθεσίας

5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 5.295 0 0

Δ  Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 0 43.044 34.996 122.920 122.920 88.566 77.506 103.060 103.060 96.077 79.806 173.877 173.877 185.292 130.379 0 0 0

Ε  Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 0 37.750 29.702 117.626 117.626 83.272 72.212 97.766 97.766 90.783 74.512 168.583 168.583 179.998 125.084 0 0 0

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ TAMEIAKH 

ΒΑΣΗ                                                         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ :  2023

Σελίδα 1 από 1
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