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                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     247  /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 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 18017 και από 12.09.2014
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, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος,

Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας.
                                                            

ΑΠΟΝΤΕΣ 
( Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν)

Καραμπάτσος Νικόλαος, καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του 

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο  Σύμβουλος  κ.  Καραμπάτσος  Νικόλαος  προσήλθε  στη
συνεδρίαση  κατά  την  εισήγηση  του  3ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  (αριθμός
απόφασης 241/2014). 

     Παρίσταται  ως Ειδικός Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής
Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 
     Επίσης παρίσταται στη συνεδρίαση η Επικεφαλής της 2ης Ελάσσονος Μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία. 

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 17963/11.09.2014 Απόφασης του κ. Δημάρχου Πύλου

– Νέστορος με θέμα «Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 16/09/2014  

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΔΑ: ΩΡΡΕΩ1Β-1ΗΛ



     Πριν την έναρξη της συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι υπάρχουν δυο εκτός ημερήσιας διάταξης
θέματα τα οποία είναι κατεπείγοντα και θα κρίνει η Επιτροπή τη συζήτησή τους και
λήψη  αποφάσεων  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3,  του  άρθρου  75  του  νόμου
3852/2010 και είναι:

     1  ο   θέμα: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 17963/11.09.2014 Απόφασης του κ. Δημάρχου
Πύλου – Νέστορος με θέμα «Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου». 
     2  ο   θέμα: Περί απ’ ευθείας ανάθεσης  παροχής υπηρεσιών για τη:  «Λειτουργία
κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των
παραγόμενων προϊόντων (ΚΟΜΠΟΣΤ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ – ΚΛΠ)».

     Για  το  πρώτο θέμα η  Οικονομική  Επιτροπή ομόφωνα  αποφάσισε  ότι  είναι
κατεπείγον,  θα πρέπει  να συζητηθεί  και  να ληφθεί  απόφαση διότι  την Παρασκευή
19/09/2014  είναι  η  δικάσιμος  και  χρονικά  δεν  προλαβαίνει  μέχρι  τότε  να  μπει  ως
τακτικό θέμα σε επόμενη συνεδρίαση, όπου θα πρέπει να εγκριθεί η Απόφαση του κ.
Δημάρχου και  ταυτόχρονα να οριστεί  Πληρεξούσιος Δικηγόρος της νέας  δικασίμου
αφού αυτή της 12ης Σεπτεμβρίου 2014 ανεβλήθη για την 19η Σεπτεμβρίου 2014.  

     Για το δεύτερο θέμα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία και δια
ψήφων  πέντε  (5)  υπέρ οι  κ.κ.:  Πετρόπουλος  Παναγιώτης,  Ρούσσος  Ιωάννης,
Καλογερόπουλος  Κωνσταντίνος,  Κοντογόνης  Περικλής,  Λευτάκη-Αρβανίτη  Πελαγία
και  ενός  (1)  κατά ο  κ.  Κανάκης  Ηλίας,  ήτοι  με  την  απόλυτη   πλειοψηφία  του
συνολικού αριθμού των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ότι είναι κατεπείγον, θα
πρέπει να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση διότι: λόγω της μη υλοποίησης ακόμα
του  περιφερειακού  σχεδιασμού  και  της  αντιμετώπισης  της  διαχείρισης  των
απορριμμάτων  από  τον  ΦΟΣΔΑ,  αναγκάζεται  να  αναθέσει  την  διαχείριση  των
δεμάτων και  των σύμπτικων απορριμμάτων του,  επειδή δεν διαθέτει  νόμιμο χώρο
διάθεσης, ο οποίος χώρος έχει κορεστεί και γίνεται ανεξέλικτη ρίψη απορριμμάτων με
κίνδυνο  τη  δημόσια  υγεία,  ασφάλεια  και  τέλος  εκκρεμεί  η  δικάσιμος  της  19ης

Σεπτεμβρίου 2014 για το θέμα των απορριμμάτων με την κατάθεση ασφαλιστικών
μέτρων.     
     
     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, της
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ήτοι:  «  Έγκριση  της  αριθμ.  πρωτ.
17963/11.09.2014  Απόφασης  του  κ.  Δημάρχου  Πύλου  –  Νέστορος  με  θέμα
«Ορισμός  Πληρεξουσίου  Δικηγόρου»  » και  εισηγούμενος  του  θέματος  αυτού
ανέφερε:

     Η παράγραφος 2, του άρθρου 58 του νόμου 3852/2010 «Αρμοδιότητες Δημάρχου»
αναφέρει ότι: «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση
ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος
μπορεί να αποφασίζει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή
της  Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής.  Στην περίπτωση αυτή  οφείλει  να  υποβάλει  προς
έγκριση  τη  σχετική  απόφασή  του  κατά  την  επόμενη  συνεδρίαση  της  αντίστοιχης
επιτροπής».  
     Η προκειμένη περίπτωση «Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου» είναι αρμοδιότητα
της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 1, περίπτωση ιε,
του νόμου 3852/2010 και θα πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε τη σχετική απόφαση του κ.
Δημάρχου.

ΑΔΑ: ΩΡΡΕΩ1Β-1ΗΛ



     Το ιστορικό της υπόθεσης και σύμφωνα με την εισήγηση της Ειδικής Συνεργάτης –
Νομικής Συμβούλου κ. Τσαγκαράκη Σοφίας έχει, ότι την 11η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα
Πέμπτη  και  ώρα  10:50  επιδόθηκε  στον  Δήμαρχο  Πύλου  –  Νέστορος  Αίτηση
Ασφαλιστικών  Μέτρων  και  Προσωρινής  Διαταγής  του  δικηγόρου  Παναγιώτη
Γιαννόπουλου κατά του Δήμου Πύλου – Νέστορος, της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και του Υπουργού Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που συζητείται
ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Καλαμάτας  την  αύριον,  Παρασκευή  12
Σεπτεμβρίου 2014 στις 11:00π.μ..
     Η ανωτέρω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής αφορά την
λειτουργία  της  μονάδας  δεματοποίησης  Αστικών  Σύμμεικτων  Απορριμμάτων  στην
θέση Αγ. Νικόλαος, Πύλου και τον χώρο προσωρινής εναπόθεσης Α.Σ.Α. στην ίδια
θέση.  Όπως  είναι  προφανές  κι  αυταπόδεικτο  δημιουργείται  άμεσος  κίνδυνος  κι
απειλείται  άμεση ζημία εάν ο Δήμος δεν εκπροσωπηθεί νομίμως από πληρεξούσιο
δικηγόρο στην αυριανή δικάσιμο καθώς θα υπάρξει σοβαρός υγειονομικός κίνδυνος
με την μη αποκομιδή των απορριμμάτων από όλες τις περιοχές του Δήμου μας.
     Για τους ως άνω λόγους κατεπείγοντος, ο Δήμαρχος προχώρησε στην άμεση
έκδοση της ανωτέρω Απόφασης ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου, του κ. Χρήστου
Παναγιωτόπουλου του Θεοδώρου, όπως νομίμως εκπροσωπήσει τον Δήμο Πύλου –
Νέστορος  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Καλαμάτας  στην  δικάσιμο  της
Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου 2014.
     Σε επιταγή της διάταξης του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 υποβάλλεται
προς  έγκριση  η  σχετική  απόφαση  για  την  επόμενη  συνεδρίαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής.   
     Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η δικάσιμος της 12ης Σεπτεμβρίου 2014
πήρε  αναβολή  για  την  Παρασκευή  19  Σεπτεμβρίου  2014,  οπότε  θα  πρέπει  να
ορίσουμε  και  πάλι  Πληρεξούσιο  Δικηγόρο  και  προτείνω  τον  ίδιο  που  είχε  στην
Απόφασή του ο κ. Δήμαρχος.  

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε
υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 58, 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    

1) Εγκρίνει  την  αριθμ.  πρωτ.  17963/11.09.2014  Απόφασης  του  κ.  Δημάρχου
Πύλου – Νέστορος με θέμα «Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου». 

2) Ορίζει Πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Παναγιωτόπουλο Χρήστο του Θεοδώρου,
του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, Εκπρόσωπος και Διαχειριστής της δικηγορικής
εταιρείας  «Παναγιωτόπουλος  –  Δημοπούλου  και  Συνεργάτες»,  οδός
Αριστομένους,  αριθμός  97,  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  (ΑΦΜ  044302282  –  Δ.Ο.Υ.
Καλαμάτας), όπως εκπροσωπήσει νόμιμα το Δήμο Πύλου – Νέστορος (Ο.Τ.Α.
Α΄ Βαθμού), στη δικάσιμο της 19ης Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και
ώρα  12:00  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Καλαμάτας  και  σε
οποιαδήποτε μετ’ αναβολή της, καθώς και της σχετικής διαδικασίας με το εν
λόγω  θέμα.  Συγκεκριμένα  στη  συζήτηση  Προσωρινής  Διαταγής  (διαδικασία
Ασφαλιστικών Μέτρων) του Παναγιώτη Γιαννόπουλου κατά του Δήμου Πύλου –
Νέστορος, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

     
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  247/2014

ΑΔΑ: ΩΡΡΕΩ1Β-1ΗΛ



Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   18/09/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    
                                                                                               

                                                                           ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑ: ΩΡΡΕΩ1Β-1ΗΛ
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