
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
        ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
        ΕΔΡΑ:  ΠΥΛΟΣ

                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     285  /2014

     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος),
σήμερα  την 17η του  μηνός  Νοεμβρίου  του  έτους 2014  ημέρα της  εβδομάδας
Δευτέρα  και  ώρα  12:00 η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Πύλου  -  Νέστορος
συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση ύστερα  από την αριθμ.  22157 και  από
12.11.2014 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, Καραμπάτσος Νικόλαος, (Μέλη)

                                                            
ΑΠΟΝΤΕΣ 

(έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν)
Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του

Μπλάνας Παναγιώτης, Κοντογόνης Περικλής, καθώς επίσης και ο νόμιμος
αναπληρωτής του Σαρδέλης Ιωάννης.

     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 πέντε (5) μέλη και  απόντα τα δύο (2) μέλη, όπως αυτά
αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά

με την επικείμενη οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Παυλόπουλου Βασίλειου του Μιλτιάδη «4
ΘΑΛΑΣΣΕΣ» στην Τοπική Κοινότητα Ρωμανού του Δήμου Πύλου – Νέστορος
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
     Ομόφωνα αποφασίστηκε στην αρχή της συνεδρίασης, να συζητηθούν δυο θέματα
εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα και με τους παρακάτω τίτλους:  

 Διορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση της αριθμ. πρωτ.  2948/0052 και  από
17/10/2014  Απόφασης  Δημοσιονομικής  Διόρθωσης  του  Υπουργείου
Οικονομικών για την Πράξη «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ  ΧΩΡΑΣ  (ΝΥΝ  ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΡΟΣ»,  στο  πλαίσιο  του  Τ.Σ.  με
Δικαιούχο το Δήμο Πύλου – Νέστορος.

 Περί απ’ ευθείας ανάθεση «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή
σε  συνέδρια  και  σεμινάρια  ποσού  1.280,00  €»  στην  εταιρεία    FORUM
TRAINING   &   CONSULTING  .

     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 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης,  της
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ήτοι:  «  Περί  ορισμού  πληρεξουσίου
Δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την επικείμενη οριστική
αφαίρεση  της  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος
του  κ.  Παυλόπουλου  Βασίλειου  του  Μιλτιάδη  «4  ΘΑΛΑΣΣΕΣ»  στην  Τοπική
Κοινότητα Ρωμανού του Δήμου Πύλου – Νέστορος  » και εισηγούμενος του θέματος
αυτού ανέφερε:

     Σύμφωνα  με  εισήγηση  την  οποία  θέτω  υπόψη  σας,  της  Αναπληρώτριας
Διευθύντριας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Γιαλλελή Αναστασίας, θα πρέπει
να προβούμε στον ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης
σχετικά με την επικείμενη οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού  ενδιαφέροντος  του  κ.  Παυλόπουλου  Βασίλειου  του  Μιλτιάδη  «4
ΘΑΛΑΣΣΕΣ»  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ρωμανού  του  Δήμου  Πύλου  –  Νέστορος.  Η
σχετική εισήγηση έχει ως εξής:

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
     ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος 
Πληροφορίες:   Αναστασία Γιαλλελή

Τηλ : 2723360230 - 2723360212
Fax: 2723028279
E- mail : georgia-alieia@1488.syzefxis.gov.gr

Πύλος, 5Νοεμβρίου 2014
 Αριθμ. Πρωτ: 21752

ΠΡΟΣ:ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: 62ΓΗΩ1Β-Ο2Β



ΘΕΜΑ:  ‘’Περί  ορισμού  πληρεξουσίου  δικηγόρου  για  την  σύνταξη  γνωμοδότησης
σχετικά με την επικείμενη οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού  ενδιαφέροντος  του  Βασιλείου  Παυλόπουλου  του  Μιλτιάδη  «Τέσσερις
Θάλασσες» στην Τοπική Κοινότητα Ρωμανού του Δήμου Πύλου - Νέστορος ‘’.

Στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης λήφθηκε το υπ’ αριθμ. Πρωτ 21169/24-
10-2014 έγγραφο του κ. Βασιλείου Παυλόπουλου του Μιλτιάδη με το οποίο εκφράζει
τις απόψεις – αντιρρήσεις του σχετικά με την επικείμενη οριστική αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας  του  καταστήματός  του  «Τέσσερις  Θάλασσες»  στην  Τοπική  Κοινότητα
Ρωμανού του Δήμου Πύλου – Νέστορος σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. Πρωτ 20338/13-
10-2014 κλήσης μας.
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 Ν.3852/2010,281 του Δημοτικού &
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3462/2006) και το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011 με την οποία
αντικαταστάθηκε η περ. στ. της παρ. 5 του άρθρου 244 Ν. 3852/2010 σχετικά με την
υποχρέωση  των  Δήμων  και  Περιφερειών  για  τη  νομική  στήριξη  υπαλλήλων  και
αιρετών, το γεγονός ότι στο Δήμο μας δεν έχει συσταθεί νομική υπηρεσία και καθώς η
φύση της ως άνω υπόθεσης προϋποθέτει σχετική εμπειρία χειρισμού παρακαλούμε
όπως ορίσετε πληρεξούσιο δικηγόρο για σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης η οποία θα
προσκομιστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη απόφασης περί οριστικής ή
μη αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της παραπάνω επιχείρησης.

Η αν. δ/ντρια Ανάπτ./Κοιν. Μεριμ.
Γιαλλελή Αναστασία

Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά

     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,  προβεί  στη  σύνταξη
γνωμοδότησης σχετικά με την επικείμενη οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Βασιλείου Παυλόπουλου του Μιλτιάδη
«Τέσσερις  Θάλασσες»  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ρωμανού  του  Δήμου  Πύλου  -
Νέστορος ‘’.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  285/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

ΑΔΑ: 62ΓΗΩ1Β-Ο2Β



                                   Πύλος   19/11/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                                                                               

                                                                           ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 62ΓΗΩ1Β-Ο2Β
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