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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 
 

 

Πρακτικό 9ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 15η Νοεμβρίου του 2022, ημέρα Τρίτη 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 οκτώ 

(8) μέλη, ήτοι: 

Έλαβαν μέρος τα Μέλη: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ., 

2. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 

3. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

4. Αχτύπης Μαρίνης, 

5. Παπαδημητρίου Ιωάννης, 

6. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

7. Αργυρίου Γεώργιος, 

8. Μοσχοπούλου Μαρία, 

Απείχαν της διαδικασίας τα Μέλη: 

9. Γιάνναρος Χρήστος, 

10. Μπρή Αντωνία, 

11. Φάμελος Βασίλειος, 

 

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

Δ.Σ. τα 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Απόρριψη αιτήματος απαλλαγής καταβολής μισθώματος καταστήματος ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ. 

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

ακολούθως: 

 

Εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Σας γνωρίζω ότι υποβλήθηκε στην επιχείρησή μας, γνωμάτευση του πληρεξούσιου δικηγόρου 

σχετικά με την από τις 01-06-2022 αίτηση της μισθώτριας ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ.-

ΚΟΛΛΑΣ ΧΡ.-ΤΟΓΙΑΣ ΝΙΚ. Ο.Ε. Με το εν λόγω αίτημά της, η μισθώτρια εταιρεία, εξαιτίας των 

έργων ανάπλασης που γίνονται στην πλατεία Σάκη Καράγιωργα και πλησίον του λόφου του 

ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ, ισχυριζόμενη ότι η εκτέλεση των ως άνω έργων, περιορίζουν την πρόσβαση των 

πολιτών στον χώρο που στεγάζεται η επιχείρηση κι έχει, σύμφωνα με την ανωτέρω επιχείρηση, 

ως συνέπεια την κατακόρυφη πτώση της καταναλωτικής κίνησης και του τζίρου της 

επιχείρησης, αιτείται, μέχρι την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης, την απαλλαγή τους από 

την υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου μισθώματος. 

ΑΔΑ: 9Ζ21ΟΕΖΩ-Ψ1Σ



   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

σελίδα 2 από 2 

 

Ο κος Δικηγόρος γνωμοδότησε: «Την απόρριψη του συγκεκριμένου αιτήματος της ως άνω 

εταιρείας, περί πλήρους απαλλαγής της από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόμενων 

μισθωμάτων για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η εκτέλεση των έργων ανάπλασης της 

κεντρικής πλατείας Πύργου.», σύμφωνα με το σκεπτικό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, που 

σας κοινοποιήσαμε. 

Προτείνω την αποδοχή της γνωμοδότησης και την απόρριψη του σχετικού αιτήματος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. τους Κανονισμούς Λειτουργίας της επιχείρησης 

2. την εισήγηση του Προέδρου 

ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατά την διάρκεια της οποίας μεταξύ άλλων, 

η κα Αγγελακοπούλου Ανδριανή δήλωσε παρούσα, 

η κα Ρηγοπούλου Αγαθή δήλωσε πως αποδέχεται το αίτημα της μισθώτριας εταιρείας, 

κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

αποφασίζει 

 

Αποδέχεται την «γνωμοδότηση» του πληρεξούσιου δικηγόρου κου Λιατσή Σπυρίδωνα, και την 

απόρριψη του συγκεκριμένου αιτήματος της μισθώτριας εταιρείας καταστήματος ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ, 

περί πλήρους απαλλαγής της από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων 

για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η εκτέλεση των έργων ανάπλασης της κεντρικής πλατείας 

Πύργου, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:53/2022. 

 

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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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Σπυρίδωνα Λιατσή του Κωνσταντίνου, Δικηγόρου Πρωτοδικείου Ηλείας 

(ΑΜ:174), κατοίκου Πύργου Ηλείας (οδ. Καπογιάννη και Κρεστενίτη). 

Σε σχέση με την υπ'αρ. 32/2022 (ΑΔΑ:6ΞΑΦΟΕΖΩ-Θ9Γ) απόφαση της 7ης 

συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Πύργου, με την οποία μου ανατέθηκε, η έκδοση γνωμοδότησης, 

όσον αφορά την από 01-06-2022, αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία "Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Χ. ΚΟΛΛΑΣ- Ν. ΤΟΓΙΑΣ Ο.Ε.", που 

εδρεύει στον Πύργο Ηλείας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο 

Δημητρακόπουλο του Φωτίου, με την οποία η ως άνω εταιρεία και για τους 

λόγους που επικαλείται στο περιεχόμενο της ως άνω αίτησης, ζητά την 

απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα που 

πραγματοποιούνται έργα ανάπλασης της πλατείας πέριξ του καταστήματος 

"ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ" που μισθώνεται από την ανωτέρω εταιρεία. 

Με την από 01-04-2019 παράταση υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης του 

καταστήματος "ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ", η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου, 

νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον τότε πρόεδρο του Δ.Σ. Παναγιώτη 

Μουσταφέρη και η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία " Γ. 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Χ. ΚΟΛΛΑΣ- Ν. ΤΟΓΙΑΣ Ο.Ε.", που εδρεύει στον 

Πύργο Ηλείας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Δημητρακόπουλο 

του Φωτίου, συμφώνησαν την ανανέωση της από 30-08-2007 υφιστάμενης 

σύμβασης μίσθωσης του καταστήματος "ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ", το οποίο βρίσκεται 

στον Δήμο Πύργου, στον λόφο του επαρχείου και σε συνέχεια της πλατείας 

Σάκη Καράγιωργα, επιφάνειας 578,55 τ.μ., εντός του οποίου αναπτύσσεται 

κτίσμα τριών επιπέδων (ισόγειο, υπόγειο α' και υπόγειο β') συνολικής 

επιφάνειας 581,03 τ.μ. 

Η διάρκεια της μίσθωσης παρατάθηκε κατά δώδεκα έτη και συγκεκριμένα από 

την 01-09-2019 έως και την 31-08-2031 ενώ το μηνιαίο μίσθωμα, ορίστηκε 

όντας το υφιστάμενο, στο χρηματικό ποσό των 2.250,00 ευρώ 

προσαυξανόμενο των νόμιμων επιβαρύνσεων (π.χ. χαρτόσημο) με τους όρους 

που ρητά αναγράφονται στην ως άνω παράταση της μίσθωσης.  

Με την από 01-06-2022 αίτησή της, η μισθώτρια εταιρεία, εξαιτίας των έργων 

ανάπλασης που γίνονται στην πλατεία Σάκη Καράγιωργα και πλησίον του 

λόφου του επαρχείου, ισχυριζόμενη ότι η εκτέλεση των ως άνω έργων, 

περιορίζουν την πρόσβαση των πολιτών στον χώρο που στεγάζεται η 

επιχείρηση της ως άνω εταιρείας κι έχει, σύμφωνα με την ανωτέρω επιχείρηση, 

ως συνέπεια την κατακόρυφη πτώση της καταναλωτικής κίνησης και του τζίρου 

της επιχείρησης, αιτείται, μέχρι την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης, την 

απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου μισθώματος. 
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Η αίτηση της επιχείρησης «ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς 

τα έργα ανάπλασης του χώρου της κεντρικής πλατείας του Πύργου, τα οποία 

έχουν ξεκινήσει πριν περίπου ένα έτος, δεν αποκλείουν ή παρεμποδίζουν 

συνολικά την πρόσβαση των πολιτών στον εν λόγω χώρο, παρά μόνο σε ένα 

σημείο, κάτω από τον χώρο που βρισκόταν επί χρόνια το άγαλμα του αγνώστου 

στρατιώτη. 

Επιπλέον δεν γίνεται να υπολογιστεί η ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί σε αόριστο χρόνο. 

Για τους λόγους αυτούς 

Γνωμοδοτώ 

Την απόρριψη του συγκεκριμένου αιτήματος της ως άνω εταιρείας, περί 

πλήρους απαλλαγής της από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόμενων 

μισθωμάτων για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η εκτέλεση των έργων 

ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Πύργου. 

Πύργος 19-10-2022 

Ο γνωμοδοτών Δικηγόρος 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΤΣΗΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ:174 Δ.Σ. ΗΛΕΙΑΣ 

ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ, ΠΥΡΓΟΣ 

26210 20340, 6934 159177 
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