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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
         Από το πρακτικό της   υπ΄ αρ. 12ης τακτικής Συνεδρίασης έτους 2020  
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου Πύργου  

«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» 
 

 ΘΕΜΑ: Ανάκληση της 15/2020 απόφασης και επιστροφή της χρήσης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Κούβελου 
στο Δήμο Πύργου      

Στον Πύργο σήμερα 4 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
13:30 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Πύργου «Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού Πύργου», συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο (πλ. 
Σ. Καράγιωργα), στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 24120/31.8.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., Χαράλαμπου 
Μικελόπουλου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 
114/8.6.2006) και του και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 περί κύρωσης του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 74 του Ν. 4555/2018. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε  
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν 
παρόντα  τα δέκα  (10) μέλη και ονομαστικά οι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ      
1. Μικελόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 
2. Αλικάκη Τζανέτου Σπυριδούλα (τακτικό μέλος) 
3. Αχτύπης Μαρίνης (τακτικό μέλος) 
4. Μεσσαλάς Δημήτριος (τακτικό μέλος) 
5. Σωτηρόπουλος Βασίλειος (τακτικό μέλος)  
6. Κοτσώνης Νικόλαος (τακτικό μέλος)  
7. Ζάγκλαρη Αγγελικής(τακτικό μέλος) 
8.Αντωνόπουλος Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος της κ. Παντελάκου Μαρίνας) 
9.Ζαριφόπουλος Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος της κ. Βαγγελάτου Χρυσαυγής) 
10. Λιανού Παναγιώτα (αναπληρωματικό μέλος της κ. Λαμπροπούλου Χριστίνας που 
ορίστηκε με την 192/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αποδοχή 
παραίτησης του τακτικού μέλους κ. Ευγενίας Μπίθα) 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.Λιατσής Δημήτριος (τακτικό μέλος)       
2.Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης (τακτικό μέλος) 
3.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παν. (τακτικό μέλος) 
4. Πλεμμένος Ιωάννης  (τακτικό μέλος) 
5.Μάλεση Σοφία (τακτικό μέλος) 
Και οι αναπληρωτές αυτών  οι οποίοι νόμιμα κλήθηκαν αλλά δεν προσήλθαν 
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 Στη συνεδρίαση τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Τσακανίκα 
Αδαμαντία 
 
 Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 
Ανάκληση της 15/2020 απόφασης και επιστροφή της χρήσης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Κούβελου στο Δήμο Πύργου      
       Κατά την εισήγησή του ανέφερε ότι: 

Ο Δήμος Πύργου προτίθεται να δημιουργήσει ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου, όπου στους κυριότερους σκοπούς της, συγκαταλέγει 
τη μεγιστοποίηση δράσεων κοινωνικής μέριμνας και την ανάπτυξη του πολιτισμού μέσα 
από την εφαρμογή δράσεων.  Κοινή διαπίστωση είναι η έλλειψη μιας τέτοιας μονάδας 
κοινωνικής μέριμνας που να καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης περιφέρειας του 
Δήμου Πύργου, και  παράλληλα,  αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη και τα ευεργετικά 
αποτελέσματα τόσο στα ωφελούμενα παιδιά, τις οικογένειες τους, όσο και στην 
καλλιέργεια της εξωστρέφειας αυτών προς την κοινωνία του Πύργου και το 
αντίστροφο, προχωρούν προς τη δημιουργία του. Ενδεικτικές δράσεις είναι η διενέργεια 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προς όφελος των παιδιών ΑΜΕΑ, η διενέργεια 
εναλλακτικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, η διενέργεια σεμιναρίων με αντικείμενο 
συναφές με την εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών, συμβουλευτική προς τις 
οικογένειες με μέλη ΑΜΕΑ κλπ. 
Η συνεργασία των δύο φορέων για τη δημιουργία του Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες  είναι δεδομένη και ιδανικός χώρος για τη 
στέγασή του δύναται να αποτελέσουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του «Πολιτιστικού & 
Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Πύργου στην περιοχή του Κούβελου»  
Με το από 31.8.2020 έγγραφο ο Δήμαρχος Πύργου αποστέλλει την υπ. αρ. 362/2020 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
Δήμου Πύργου και  ΔΗΚΕΠ για τη δημιουργία ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και προτείνει την επιστροφή 
της χρήσης του χώρου του Κούβελου στο Δήμο Πύργου για να αποφανθεί, εκ νέου, στη 
σχετική παραχώρηση 
 
    Στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Δήμου Πύργου «Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού Πύργου», παραχωρήθηκε το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Κούβελου, με την υπ. αρ. 389/2017 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 1519/22.1.2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε με το υπ. αρ. ΦΕΚ  340/τ.Β/7.2.2018.  
Με την υπ. αρ. 15/2020 απόφαση το ΔΣ του ΔΟΠΠ αποφασίζει για την παραχώρηση της 
χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων  του Πολιτιστικού Κέντρου Κούβελου για την 
προσωρινή στέγαση των υπηρεσιών α) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 
Παράρτημα Πάτρας Τομέας Πύργου και β) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Περιφερειακό 
Τμήμα Πύργου, για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η έκτακτη ανάγκη λόγω 
πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19. 
 Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, ο κεντρικός χώρος στις 
εγκαταστάσεις αυτές από την αρχή της δημιουργίας του, δεν χρησιμοποιήθηκε παρά 
ελάχιστα για πολιτιστικές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις και δράσεις και σήμερα μετά 
από αυτοψία παρουσιάζει σημαντικές φθορές οι οποίες καθιστούν την αίθουσα 
εκδηλώσεων ακατάλληλη προς χρήση. 
Κατόπιν τούτου επιστρέφουμε τη χρήση του Πολιτιστικού & Αθλητικού  Κέντρου 
Κούβελου στο Δήμο Πύργου ο οποίος θα προχωρήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα σε 
εργασίες επισκευής και συντήρησης προκειμένου να καταστεί ο χώρος ξανά λειτουργικός. 
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Η επιστροφή χρήσης δεν απεμπολεί το δικαίωμα στον ΔΟΠΠ, εφόσον ο χώρος 
επαναλειτουργήσει, να τον ζητά για την διενέργεια πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων 
στις οποίες θα περιλαμβάνονται και ανάλογες που αφορούν στις δράσεις του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.  
Όσον αφορά στην παραχώρηση μέρους των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού και 
Αθλητικού Κέντρου Κούβελου στο ΕΚΑΒ και στον Ερυθρό Σταυρό για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα λόγω εκτάκτου ανάγκης (COVID-19) ο Δήμος Πύργου ήδη δρομολογεί 
την διαδικασία εξεύρεσης νέου χώρου για τη στέγαση των παραπάνω και ως εκ τούτου 
ανακαλούμε την προηγούμενη απόφασή του ΔΣ του ΔΟΠΠ για παραχώρηση όπως 
αναφέρεται παραπάνω προκειμένου να διευκολύνουμε τη δημιουργία του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ το 
οποίο είναι επίσης αναγκαίο και απαραίτητο για τις οικογένειες και τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες του Δήμου Πύργου. 
   Τελειώνοντας ο Πρόεδρος πρότεινε την Ανάκληση της 15/2020 απόφασης και 
επιστροφή της χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού και Αθλητικού 
Κέντρου Κούβελου στο Δήμο Πύργου. Η απόφαση να διαβιβαστεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ως προς 
την περιουσία του (389/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)(ΦΕΚ 340/Β΄τ./7.2.2018). 
Αφαιρούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κούβελου και το άρθρο τροποποιείται ως 
εξής:  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 
Στο Νομικό Πρόσωπο παραχωρείται το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης: Των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» και του πολιτιστικού χώρου Δεξαμενής.  
Κάθε άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή παραχωρηθεί στο Νομικό 
Πρόσωπο. 
και κάλεσε τα μέλη να αποφανθούν σχετικά. 
o Η κ. Αγγελική Ζάγκλαρη ψήφισε θετικά ως προς την πρόταση του Προέδρου και 

επεσήμανε ότι ουδεμία ευθύνη φέρουμε εάν οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου 
προχωρήσουν, προκειμένου να στεγαστεί το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, χωρίς να έχουν 
ολοκληρωθεί οι νόμιμες διαδικασίες της οριστικής παραλαβής του έργου, που όπως 
όλοι γνωρίζουμε , ακόμη εκκρεμεί. Τόνισε ότι διατηρεί τις επιφυλάξεις της για την 
επιστροφή του χώρου του θεάτρου, διότι για τη μελλοντική του χρήση θα πρέπει το 
ΔΟΠΠ να δύναται να φιλοξενεί εκδηλώσεις και δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
στο χώρο αυτό.  

o Ο  κ. Νικόλαος Ζαριφόπουλος ψήφισε αρνητικά στην πρόταση του Προέδρου. 
Δήλωσε πως είναι αντίθετος στην επιστροφή της χρήσης του πολιτιστικού αυτού 
χώρου και διαφωνεί πλήρως με τη φύση της παραχώρησης από το Δήμο σε ιδιώτη. 

o Ο κ. Ιωάννης Αντωνόπουλος ψήφισε αρνητικά και αιτιολόγησε την θέση του ως εξής: 
«Σύμφωνα με την Συστατική Πράξη του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Δήμου Πύργου 
(ΦΕΚ 340/Β/2018) οι σκοποί  του οργανισμού,  συνοψίζονται μεταξύ των άλλων, ως εξής:  
Πιο συγκεκριμένα,  ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού του Δήμου Πύργου συστάθηκε για 
να προάγει την :  
 -Δημιουργία και ανάπτυξη πνευματικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας 
στην περιοχή του Δήμου Πύργου, για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του Πνευματικού και 
Πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων. 
- Ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου και ειδικότερα των νέων για την δημιουργική 
αξιοποίηση και διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους. 
-Προκήρυξη διαγωνισμών και η ανάθεση εργασιών ή μελετών που αφορούν στην προαγωγή 
της πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του δήμου Πύργου.  
-Διοργάνωση και η συν-διοργάνωση με άλλους πολιτιστικούς φορείς διαλέξεων, 
σεμιναρίων, συναυλιών, εκθέσεων, προβολών και γενικά κάθε είδους εκδηλώσεων για τη 
διατήρηση εθίμων και τοπικών παραδόσεων των περιοχών του Δήμου ή που αποσκοπούν 
στην αναβάθμιση της τέχνης και του πολιτισμού. 
- Πραγματοποίηση διαλέξεων, ελεύθερων συζητήσεων και συνεδρίων. 
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-Δημιουργία και λειτουργία μουσείων, πινακοθήκης, βιβλιοθήκης, Ωδείου, χορωδιών, 
ορχηστρών, λαογραφικών κέντρων, εργαστηρίων φωτογραφίας, ζωγραφικής, φιλαρμονικής 
μουσικής χορωδίας και η οργάνωση συναυλιών. 
- Λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού Κέντρου, κλπ  
Σύμφωνα επίσης,  με την καταστατική πράξη σύστασης του του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού Δήμου Πύργου (ΦΕΚ 340/Β/2018) οι κτιριακές εγκαταστάσεις:  
α) του Θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ», β) της Δεξαμενής και γ) του Κούβελου  
αποτελούν τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία   του οργανισμού πολιτισμού του Δήμου μας,  
προκειμένου  μέσω αυτών των κτιριακών εγκαταστάσεων  να υπηρετηθούν οι καταστατικοί 
σκοποί σύστασης του Οργανισμού και κατ’ επέκταση το  Κοινωνικό σύνολο και οι συμπολίτες 
μας και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι του Δήμου μας.  

 
Επομένως, οι κτιριακές εγκαταστάσεις  του Κούβελου περιήλθαν στην κατοχή του Δημοτικού 
Οργανισμού Πολιτισμού του Δήμου Πύργου, προκειμένου να υπηρετηθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ οι 
σκοποί σύστασης του και σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, θεωρώ ότι είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ  η 
οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης και πόσο μάλλον η παραχώρηση του Κούβελου για άλλους 
σκοπούς πέραν και μακράν  από την ανάπτυξη της πνευματικής, της  καλλιτεχνικής αλλά  και 
της πολιτιστικής δραστηριότητας του οργανισμού αλλά και του ίδιου χαρακτήρα των κτιριακών 
του εγκαταστάσεων. 

 
Είναι επίσης  κρίμα ο γειτονικός μας Δήμος, ο Δήμος  της Αμαλιάδας να διαθέτει έναν πολυχώρο 
πολιτισμού και ένα υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο  και ο Δήμος μας αλλά και ο Οργανισμός 
μας να διαθέτουν αυτόν τον πολυχώρο πολιτισμού με ένα τεράστιο συνεδριακό κέντρο αλλά και 
ένα κλειστό γήπεδο  που θα μπορούσαν να αποδοθούν στο Κοινωνικό σύνολο,  στους  δημότες 
μας και  να συζητείται η αλλαγή χρήσης ή και η παραχώρηση του για σκοπούς αλλότριους πέραν 
της αναβάθμισης των κτιριακών αυτών εγκαταστάσεων ως χώρους απόδοσης και ανάπτυξης 
του  πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των συμπολιτών μας.  

 
Θα πρέπει επίσης να σας αναφέρω και  ένα πάγιο αίτημα της πόλης μας για την ίδρυση και 
λειτουργία σχολής (Τ.Ε.Φ.Α.Α) Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, όπου η 
αξιοποίηση αλλά και η λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κούβελου, θα 
αποτελούσαν ένα επιπλέον θετικό κριτήριο  σε ότι αφορά την  διεκδίκηση της ίδρυσης και της 
λειτουργίας  Τ.Ε.Φ.Α.Α στην πόλη μας. 
Αυτό το πλεονέκτημα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κούβελου, η αλλαγή χρήσης ή ακόμα  
και η παραχώρηση του για άλλους σκοπούς,  θα στερούσε από την πόλη ένα σημαντικό  
πλεονέκτημα διεκδίκησης και με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ζωές όλων εμάς αλλά και 
κυρίαρχα των συμπολιτών μας.   
 
Με το ίδιο σκεπτικό βέβαια, φανταστείτε να επιθυμούσε κάποιος την αλλαγή χρήσης ή και την 
παραχώρηση του θεάτρου «Απόλλων» και με δεδομένη την έλλειψη αντίστοιχων χώρων για την 
λειτουργία  πολιτιστικού, αθλητικού  και πνευματικού Κέντρου στο Δήμο Πύργου, καταψηφίζω 
την παραχώρηση ή και αλλαγή χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κούβελου και 
παροτρύνω τη δημοτική μας αρχή αλλά και το Δ.Σ. του Οργανισμού μας για  την πλήρη 
αξιοποίηση του Κούβελου και των εγκαταστάσεων του  για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ πολιτιστικούς, 
αθλητικούς,  και πνευματικούς σκοπούς σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη, της 
χρηματοδότησης για την κατασκευή του  αλλά και της κοινής λογικής. 
 
Συνημμένα σας παραθέτω επίσης το ΦΕΚ 340/Β/2018  σύστασης του  Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού Δήμου Πύργου μας, προς επιβεβαίωση των ανωτέρω». 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου 
• Την υπ. αρ. 389/2017 απόφαση Δημ. Συμβουλίου που παραχωρεί στο νομικό πρόσωπο  

το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού 
Κέντρου Κούβελου ( ΦΕΚ  340/τ.Β/7.2.2018), 
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• την υπ. αρ. πρωτ. 15/2020 απόφαση ΔΣ του ΔΟΠΠ με τη οποία παραχωρήθηκε η 
προσωρινή χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κούβελου  στον Ερυθρό Σταυρό 
και στο ΕΚΑΒ λόγω έκτακτης ανάγκης πανδημίας COVID-19 

• την υπ. αρ. πρωτ.362/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί προγραμματικής 
σύμβασης  

• Την μεταξύ των μελών διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει την Ανάκληση της 15/2020 απόφασης και επιστροφή της χρήσης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Κούβελου στο Δήμο Πύργου   

Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης περί 
τροποποίησης της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ως προς την περιουσία του. 
(389/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)(ΦΕΚ 340/Β΄τ./7.2.2018).  
Απαλείφονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κούβελου και το άρθρο τροποποιείται ως 
εξής:  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 
Στο Νομικό Πρόσωπο παραχωρείται το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης: Των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» και του πολιτιστικού χώρου Δεξαμενής.  
Κάθε άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή παραχωρηθεί στο Νομικό 
Πρόσωπο. 
 
o Αρνητική ψήφος από τους κ. Νικόλαο Ζαριφόπουλο και κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο  
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 29/2020. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ 

Πύργος7.9.2020 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΠΠ 

 
 
  
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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