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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 
 

Πρακτικό 7ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 09-09-2022 Σεπτεμβρίου 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 δήλωσαν απόψεις τους έξι (6) 

μέλη, ήτοι: 

Έλαβαν μέρος τα Μέλη: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ., 

2. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 

3. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

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: 

1. Ανάθεση υπηρεσιών σε Δικηγόρο. 

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

ακολούθως: 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ., ενημέρωσε τα Μέλη του Δ.Σ. σχετικά με υποβεβλημένο αίτημα (παρ. 

V) της μισθώτριας εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΤΟΓΙΑΣ Χ. - ΚΟΛΛΑΣ Ν. Ο.Ε. Η 

εταιρεία αιτείται για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα έργα ανάπλαση πλατείας πέριξ του 

καταστήματος, να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, με δεδομένο ότι 

πλήττετε άμεσα από έργα που εκτελεί η δημοτική αρχή εν μέσω μίας δύσκολης οικονομικής 

συγκυρίας. 

Λόγω της δυσεπίλυτης φύσης του αιτήματος, προτείνω την ανάθεση σε δικηγόρο για την 

εκπόνηση σύνταξη γνωμοδότησης, σχετικά με τις δυνατότητες που μας παρέχονται από την 
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κείμενη νομοθεσία. Προτείνω την ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Λιατσή Σπυρίδωνα 

σύμφωνα με την συνημμένη οικονομική προσφορά (παρ. VI). Το κόστος ανάθεσης υπηρεσιών 

θα ανέλθει στο ποσό των 992,00 ευρώ. 

Το Δ.Σ.  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 

α) τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών της επιχείρησης 

β) την εισήγηση του Προέδρoυ του Δ.Σ. 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

α. Αναθέτει την παροχή υπηρεσιών νομικής εργασίας, για την έκδοση «γνωμοδότησης», όσον 

αφορά την «απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα που 

πραγματοποιούνται έργα ανάπλασης της πλατείας πέριξ του καταστήματος ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ», 

στον δικηγόρο κ. Λιατσή Σπυρίδων, τον οποίο και προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο 

της υπόθεσης.  

β. Εγκρίνει την αμοιβή ύψους 992,00 €, ως εύλογη. 

γ. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει την πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού χρήσης 2022. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:39/2022. 

 

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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Θέμα Re: ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αποστολέας ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΑΤΣΗΣ <spirosliatsis@gmail.com>
Παραλήπτης <dhkep@1489.syzefxis.gov.gr>
Ημερομηνία 2022-08-08 12:34
 

Σας γνωρίζω ότι η προσφορά μου για την ανάληψη της νομικής εργασίας γνωμοδότησης επί της περιγραφείσας υπόθεσης
ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 800 ευρώ (οχτακόσια ευρώ) + ΦΠΑ (24%). 
Μετά τιμής 
Σπυρίδων Κωνσταντίνου Λιατσής
Δικηγόρος 
Τηλ. 26210 20340, 6934159177
 
Στις Τρί 21 Ιουν 2022 στις 8:53 π.μ., ο/η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΥΡΓΟΥ <dhkep@1489.syzefxis.gov.gr> έγραψε: 

 
Σας αποστέλλουμε συνημμένα, αίτημα της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. –  
ΚΟΛΛΑΣ Χ. – ΤΟΓΙΑΣ Ν. Ο.Ε. προκειμένου να προβείτε για λογαριασμό μας σε  
αξιολόγηση νομιμότητας του αιτήματος και σχετική έκδοση γνωμάτευσης,  
παρακαλώ να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά.- 
 
--  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ / ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚΗ 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 
271 31 ΠΥΡΓΟΣ 
τηλ: 2621362419
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