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     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που 
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος), 
σήμερα  την 31η του  μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της  εβδομάδας 
Παρασκευή και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος 
συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση ύστερα  από την αριθμ.  21287 και  από 
27.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που 
επιδόθηκε  χωριστά  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους  –  Μέλη  της  Οικονομικής 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του 
άρθρου 75 του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που 
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος 

Κωνσταντίνος, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Σαρδέλης Ιωάννης, 
Καραμπάτσος Νικόλαος, (Μέλη)

                                                            
ΑΠΟΝΤΕΣ 

Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του 
Μπλάνας Παναγιώτης

     Παρίσταται  ως Ειδικός Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής 
Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 

     Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Πετρόπουλος  Παναγιώτης  αφού 
διαπίστωσε  ότι  υφίσταται  νόμιμη  απαρτία,  καθότι  επί  συνόλου  επτά  (7) μελών 
βρίσκονται  παρόντα  τα έξι  (6) μέλη  και  απόντα  το  ένα  (1) μέλος,  όπως  αυτά 
αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1  η   Το  έκτο  (6ο)  της  ημερήσιας  διάταξης  με  τίτλο  «Περί  ορισμού  πληρεξουσίου 
δικηγόρου  για  την  υπεράσπιση  του  Δήμου  και  του  Προϊσταμένου  των  Τεχνικών 
Υπηρεσιών κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος τους, σχετικά με 
εκτέλεση  εργασιών  συντήρησης  οδοστρώματος»  αποσύρεται λόγω  μη 
νομιμοποιητικής βάσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Διορισμός Δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Τριπόλεως για τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως του Αριστείδη Ψυχάρη 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014  

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΔΑ: ΩΨΜΛΩ1Β-ΜΗΦ



2  η   Ομόφωνα αποφασίστηκε στην αρχή της συνεδρίασης, να συζητηθούν δυο θέματα 
εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα και με τους παρακάτω τίτλους:  

• Έγκριση Απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2014 
που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τμήματος αγωγού 
αποχέτευσης λυμάτων Δ.Κ. Χώρας».  

• Διορισμός Δικηγόρου για  την  παράσταση ενώπιον του  Διοικητικού  Εφετείου 
Τριπόλεως για την συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως του Αριστείδη Ψυχάρη.

Τα ως άνω θέματα συζητήθηκαν στο τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και 
ελήφθησαν αποφάσεις με τη απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής.  

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, της 
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ήτοι:  «  Διορισμός  Δικηγόρου  για  την   
παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως για τη συζήτηση της 
αίτησης ακυρώσεως του Αριστείδη Ψυχάρη  »   και εισηγούμενος του θέματος αυτού 
ανέφερε:

     Σύμφωνα με την από 30/10/2014 εισήγηση της Ειδικής Συνεργάτιδας – Νομικής 
Συμβούλου του Δήμου κ.  Σοφίας Τσαγκαράκη,  θα πρέπει  να διορίσουμε Δικηγόρο 
που  θα  παραστεί  από  την  πλευρά  του  Δήμου  Πύλου  –  Νέστορος  ενώπιον  του 
Διοικητικού  Εφετείου  Τριπόλεως  για  τη  συζήτηση  της  αίτησης  ακυρώσεως  του 
Αριστείδη Ψυχάρη κατά τη δικάσιμο της 18ης Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. και 
σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για να προασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου μας και 
την εύρυθμη λειτουργία. 
     Η υπόθεση είναι σχετική με τις διοικητικές πράξεις – Αποφάσεις Δημάρχου με τις 
οποίες εφαρμόστηκαν οι κρίσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομού Μεσσηνίας και 
με  θέμα  «Τοποθέτηση  –  Μετακίνηση  Υπαλλήλων  σε  θέσεις  Προϊσταμένων 
Διευθύνσεων  του  Δήμου  Πύλου  –  Νέστορος  και  Τοποθέτηση  –  Μετακίνηση 
Υπαλλήλων σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Πύλου – Νέστορος».  
     Για  Πληρεξούσιος Δικηγόρος του  Δήμου Πύλου – Νέστορος προτείνεται  η  κ. 
Βισβίκη Γεωργία κάτοικος Πύλου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.   

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε 
υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74, 
75 του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006

Ο μ ό φ ω ν α     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    

     Εξουσιοδοτείται η Δικηγόρος Καλαμάτας, κ. Βισβίκη Γεωργία, με αριθμό μητρώου 
Δικηγορικού  Συλλόγου  Καλαμάτας  370,  κάτοικος  Πύλου  Τ.Κ.  240.01,  όπως  κατ’ 
εντολή  και  για  λογαριασμό του  Δήμου Πύλου –  Νέστορος,  παραστεί  ενώπιον  του 
Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη δικάσιμο της 18ης Νοεμβρίου 2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σχετικά με υπόθεση που έχει ανακύψει κατόπιν αιτήσεως 
ακυρώσεως του υπαλλήλου του Δήμου Πύλου – Νέστορος κ. Ψυχάρη Αριστείδη και 
σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για να προασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου Πύλου 
– Νέστορος και την εύρυθμη λειτουργία. 

ΑΔΑ: ΩΨΜΛΩ1Β-ΜΗΦ



     Η υπόθεση είναι σχετική με τις διοικητικές πράξεις – Αποφάσεις Δημάρχου με τις 
οποίες εφαρμόστηκαν οι κρίσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομού Μεσσηνίας και 
με  θέμα  «Τοποθέτηση  –  Μετακίνηση  Υπαλλήλων  σε  θέσεις  Προϊσταμένων 
Διευθύνσεων  του  Δήμου  Πύλου  –  Νέστορος  και  Τοποθέτηση  –  Μετακίνηση 
Υπαλλήλων σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Πύλου – Νέστορος».  

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  283/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   07/11/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                                                                               

                                                                           ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΩΨΜΛΩ1Β-ΜΗΦ
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