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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 16/2020 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ηελ Πχιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο) θαη ζην Γεκνηηθφ 

Καηάζηεκα (1νο φξνθνο) πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Νέζηνξνο, ζήκεξα 

ζηηο 11 ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

Σξίηε θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο 

ζπλήιζε ζε δεκόζηα θαηεπείγνπζα  ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ κε 

αξηζκφ 2299 θαη απφ 11/02/2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

θ. Κσλζηαληίλνπ Ρνκπάθε ηνπ Παλαγηψηε πνπ επηδφζεθε ρσξηζηά ζηνλ 

θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ζηνλ θ. Πξφεδξν ηεο 

Κνηλφηεηαο Πχινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 4 ηνπ 

ΚΧΓΙΚΑ ΓΗΜΧΝ & ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ. 114/8-6-2006 

η. Α’), σο θαη ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7-6-

2010 η. Α’), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 

Ν. 4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/19-7-2018 η. Α’) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – 

Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο 

Έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ αηθλίδηα εθδεκία ηνπ αεηκλήζηνπ 

Αζαλαζίνπ Φηιηππφπνπινπ ηνπ Λεσλίδα, Ιαηξνχ, πξψελ Βνπιεπηή, 

Τπνπξγνχ θαη Γεκάξρνπ ηνπ ηέσο Γήκνπ Πχινπ 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ  
ΣΡΙΑ (3) ΚΑΙ ΑΠΟ 11/2/2020 ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 
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ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»,  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απφθαζεο ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 

Κσλζηαληίλνο Ρνκπάθεο ηνπ Παλαγηψηε, (Πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ), Γεψξγηνο Μπαρνχκαο ηνπ Βαζηιείνπ, (Αληηπξφεδξνο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ), Παλαγηψηεο Μπιάλαο ηνπ Γεσξγίνπ, 

(Γξακκαηέαο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ), Γηνλχζηνο  Αγγειφπνπινο ηνπ 

Νηθνιάνπ, Θεφδσξνο Βνπγηνχθαο ηνπ Νηθνιάνπ, Γεκήηξηνο Γατηάλεο ηνπ 

Βαζηιείνπ, Μηραήι Καξαβίδαο ηνπ Γεσξγίνπ, Γεκήηξηνο ηςάο ηνπ 

Γεσξγίνπ, Διέλε Μηρειή ηνπ Ηξαθιή, Θεφδσξνο Υαξακαξάο ηνπ 

Κσλ/λνπ, Αλαζηάζηνο Υξνλφπνπινο ηνπ Αλδξέα, Νηθφιανο 

Γηαλλαθφπνπινο ηνπ Παλαγηψηε, Νηθφιανο Κσλζηαληφπνπινο ηνπ 

Παληειή, Πειαγία Λεπηάθε – Αξβαλίηε ηνπ Γηνλπζίνπ, Ισάλλεο αξδέιεο 

ηνπ Γήκνπ, Δπζηαζία ππξνπνχινπ ηνπ Αζαλαζίνπ, Γεκήηξηνο 

Καθαληάξεο ηνπ Παλαγηψηε, Δπηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΓΤΝΑΜΗ 

ΔΛΠΙΓΑ», Νηθφιανο Βάγγαιεο ηνπ Αλδξέα, Πεξηθιήο Κνληνγφλεο ηνπ 

Γεσξγίνπ, Άγγεινο Μπίδνο ηνπ Νηθνιάνπ, Ηιίαο Καλάθεο ηνπ Αζαλαζίνπ, 

Δπηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΚΟΙΝΧΝΙΑ Δ ΚΙΝΗΗ – ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ 

ΚΙΝΗΗ ΓΗΜΟΣΧΝ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ», Νηθφιανο Γαξαληδηψηεο ηνπ 

Βιαζίνπ, Αξγχξηνο Καζηφξαο ηνπ Νηθνιάνπ, Παλαγηψηεο Μηραήι ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, Γεκήηξηνο Βξεηηάθνο ηνπ Ισάλλε, Δπηθεθαιήο ηεο 

παξάηαμεο «ΝΔΣΟΡΟ ΟΦΙΑ», Ισάλλεο Καζηφξαο ηνπ Δπζηαζίνπ, 

νθία Απνζηνινπνχινπ ηνπ Παλαγηψηε, Δπηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο 

«ΛΑΙΚΗ ΤΠΔΙΡΧΗ ΠΤΛΟΤ ΝΔΣΟΡΟ», (Έζησ θαη αλ λφκηκα 

πξνζθιήζεθαλ).  

 

ΑΠΟΝΣΔ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

Καλέλαο. 
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ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ 

Ηιίαο Γνπξλάο (Πχινο) 

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ 

Καλέλαο 

ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο Πχινπ - Νέζηνξνο θ. 

Καξβέιαο Παλαγηώηεο ηνπ Θενδώξνπ θαζψο επίζεο παξίζηαηαη θαη ν 

Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηήξεζεο πξαθηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. 

Γεκπεγηώηεο Υξήζηνο, ηαθηηθφο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Κσλ/λνο Ρνκπάθεο, 

δηαπίζησζε φηη πθίζηαηαη λφκηκε απαξηία θαζφηη επί ζπλφινπ είθνζη επηά 

(27) κειψλ βξίζθνληαη παξόληα είθνζη επηά  (27) κέιε θαη απόληεο 

θαλέλαο, φπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θαη θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έζεζε ππφςε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ 

Έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ αηθλίδηα εθδεκία ηνπ αεηκλήζηνπ Αζαλαζίνπ 

Φηιηππφπνπινπ ηνπ Λεσλίδα, Ιαηξνχ, πξψελ Βνπιεπηή, Τπνπξγνχ θαη 

Γεκάξρνπ ηνπ ηέσο Καπνδηζηξηαθνχ Γήκνπ Πχινπ θαη έδσζε ην ιφγν 

ζηνλ θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο ελεκέξσζε ην ζψκα ιέγνληαο φηη: 

Όπσο έγηλε γλσζηφ, ρζεο 10 Φεβξνπαξίνπ  2020, ν πξψελ 

Γήκαξρνο Πχινπ, απεβίσζε αθήλνληαο ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζην 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο φπνπ λνζειεπφηαλ, έλα Ννζνθνκείν, γηα 

ηελ αλέγεξζε ηνπ νπνίνπ έδσζε ν ίδηνο ηνλ δηθφ ηνπ κέγηζην αγψλα κεηά 

ηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ ηνπ 1986. 

Ο Αζαλάζηνο Φηιηππφπνπινο γελλήζεθε ζην Κνξπθάζην Μεζζελίαο 

ην 1934. πνχδαζε Ιαηξηθή ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Τπήξμε ηδξπηηθφ 

ζηέιερνο ηνπ ΠΑΟΚ, κε ην νπνίν ππήξμε Βνπιεπηήο Μεζζελίαο απφ ην 

1977 κέρξη ην 1993. 
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Γηεηέιεζε Τπνπξγφο άλεπ ραξηνθπιαθίνπ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Αλδξέα Παπαλδξένπ απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1987 κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 

1989, αξκφδηνο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο Καιακάηαο. 

Κηλεηνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Ννζνθνκείνπ κεηά ηνλ 

ζεηζκφ ηνπ 1986 δεηψληαο ηε ζπλδξνκή Μεζζελίσλ πνπ δνχζαλ ζην 

εμσηεξηθφ. 

  Με ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο Τπνπξγφο, αξκφδηνο γηα ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηεο Καιακάηαο, ήηαλ αξρηηέθηνλαο ηνπ ζρεδίνπ 

αλαζπγθξφηεζεο ηεο πφιεο ηεο Καιακάηαο, ην νπνίν ελεθξίζε απφ ηνλ 

ηφηε Πξσζππνπξγφ Αλδξέα Παπαλδξένπ ζε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΤΤΜ 

πξνυπνινγηζκνχ 103 δηο δξαρκψλ.  

πλέβαιε κε ελέξγεηέο ηνπ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Νένπ Δπηβαηηθνχ 

ηαζκνχ ηνπ  Αεξνιηκέλα Καιακάηαο, θαζψο θαη ζηελ νινθιήξσζε 

δηάλνημεο ηεο Νέαο Δηζφδνπ Καιακάηαο. 

Τπήξμε Πξσηνπφξνο θαη Μαρεηήο γηα ην ζχλνιν ησλ αηηεκάησλ ηεο 

Ππιίαο.   

Δθιέρζεθε Γήκαξρνο ζηνλ Καπνδηζηξηαθφ Γήκν Πχινπ θαηά ηα έηε 

1999 έσο 2002 θαη ήηαλ απηφο, πνπ πξσηνζηάηεζε,  θαη θαηαζθεχαζε ην 

Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Πχινπ, ην Νέν Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα ζε ζπλέρεηα 

ηνπ ππάξρνληνο, θαζψο επίζεο εμαζθάιηζε ηελ αγνξά ηεο νηθίαο ηνπ 

Πξψελ Οιπκπηνλίθε Κσζηή Σζηθιεηήξα, απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαζψο 

θαη πνιιά άιια έξγα ζηελ Πχιν θαη ζηελ γχξσ πεξηνρή.  

      Πξνηείλσ πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ ζχληαμε ζρεηηθνχ 

ςεθίζκαηνο, σο θαησηέξσ, ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα αθ’ ελφο λα 

παξαδνζεί ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ εθιηπφληνο θαη αθ’  εηέξνπ λα δεκνζηεπηεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ Σχπν.  

ΦΗΦΙΜΑ 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο θαηά ηε 

έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ, ζήκεξα 11-02-2020 θαη ψξα 19:00, κε ηελ ππ’ 
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αξηζκφλ 16/2020 νκφθσλε απφθαζή ηνπ ελέθξηλε ην αθφινπζν Φήθηζκα, 

εθθξάδνληαο ηε βαζχηαηε ζιίςε ηνπ γηα ηελ απψιεηα ηνπ ηέσο Τπνπξγνχ, 

Βνπιεπηή θαη Γεκάξρνπ Πχινπ, Αζαλάζηνπ Φηιηππφπνπινπ, σο εμήο: 

1. Να δηαηππσζνχλ ηα εηιηθξηλή θαη ζεξκά ζπιιππεηήξηα πξνο ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ εθιηπφληνο, 

2. Να ηεξεζεί ελφο ιεπηνχ ζηγή θαηά ηελ παξνχζα έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φζν θαη ζηελ ακέζσο 

επφκελε ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηνπ, 

3. Να θεξπρζεί ηξηήκεξν πέλζνο ζην Γήκν Πχινπ-Νέζηνξνο, 

4. Να θπκαηίζνπλ κεζίζηηεο νη ζεκαίεο ζε φια ηα Γεκνηηθά 

θαηαζηήκαηα θαη ελ γέλεη δεκφζηα θηήξηα, επί ηξηήκεξν, 

5. Σελ εκέξα ηεο εμφδηνπ αθνινπζίαο λα παξακείλνπλ θιεηζηέο απφ ηηο 

1.00 κ.κ.  νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ησλ Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, 

6. Η θεδεία ηνπ εθιηπφληνο λα γίλεη κε ηηκέο ελ ελεξγεία Γεκάξρνπ, 

7. Να θαηαηεζεί ζηε κλήκε ηνπ εθιηπφληνο ζηεθάλη εθ κέξνπο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

8. Να παξαζηεί ζχζζσκν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ εμφδην 

αθνινπζία θαη ν Γήκαξρνο λα εθθσλήζεη επηθήδεην ιφγν, 

9. Να επηδνζεί ην παξψλ ςήθηζκα ζηνπο νηθείνπο ηνπ θαη  

10.Να δεκνζηεπζεί ην παξψλ ζηα ηνπηθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο. 

 

         Με ηελ έθδνζε ςεθίζκαηνο ζπκθσλεί θαη ν Πξφεδξνο ηεο 

θνηλφηεηαο Πχινπ θ. Ηιίαο Γνπξλάο. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

  

Οκόθωλα  απνθαζίδεη 

 

Δγθξίλεη σο έρεη ην ΦΗΦΙΜΑ πνπ αλαγλψζηεθε, σο θαησηέξσ: 
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Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο θαηά ηε 

έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ, ζήκεξα 11-02-2020 θαη ψξα 19:00, κε ηελ ππ’ 

αξηζκφλ 16/2020 νκόθωλε απόθαζή ηνπ ελέθξηλε ην αθόινπζν 

Φήθηζκα, εθθξάδνληαο ηε βαζχηαηε ζιίςε ηνπ γηα ηελ απψιεηα ηνπ ηέσο 

Τπνπξγνχ, Βνπιεπηή θαη Γεκάξρνπ Πχινπ, Αζαλάζηνπ Φηιηππφπνπινπ, 

σο εμήο: 

1. Να δηαηππσζνχλ ηα εηιηθξηλή θαη ζεξκά ζπιιππεηήξηα πξνο ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ εθιηπφληνο, 

2. Να ηεξεζεί ελφο ιεπηνχ ζηγή θαηά ηελ παξνχζα έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φζν θαη ζηελ ακέζσο 

επφκελε ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηνπ, 

3. Να θεξπρζεί ηξηήκεξν πέλζνο ζην Γήκν Πχινπ-Νέζηνξνο, 

4. Να θπκαηίζνπλ κεζίζηηεο νη ζεκαίεο ζε φια ηα Γεκνηηθά 

θαηαζηήκαηα θαη ελ γέλεη δεκφζηα θηήξηα, επί ηξηήκεξν, 

5. Σελ εκέξα ηεο εμφδηνπ αθνινπζίαο λα παξακείλνπλ θιεηζηέο απφ ηηο 

1.00 κ.κ.  νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ησλ Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, 

6. Η θεδεία ηνπ εθιηπφληνο λα γίλεη κε ηηκέο ελ ελεξγεία Γεκάξρνπ, 

7. Να θαηαηεζεί ζηε κλήκε ηνπ εθιηπφληνο ζηεθάλη εθ κέξνπο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

8. Να παξαζηεί ζχζζσκν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ εμφδην 

αθνινπζία θαη ν Γήκαξρνο λα εθθσλήζεη επηθήδεην ιφγν, 

9. Να επηδνζεί ην παξψλ ςήθηζκα ζηνπο νηθείνπο ηνπ θαη  

10.Να δεκνζηεπζεί ην παξψλ ζηα ηνπηθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  16/2020. 

  Αθνχ ζπληάρζεθε θαη δηαβάζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ, ππνγξάθεηαη 

φπσο αθνινπζεί:  
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Ο Πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχιηνπ      Σα κέιε 

(Αθνινπζνχλ Τπνγξαθέο) 

 

              Πχινο  12/2/2020 

           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                         Ο  

   Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  

 

Κσλζηαληίλνο Ρνκπάθεο ηνπ Παλαγηψηε 
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