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     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 18ε ηοσ κελός 
επηεκβρίοσ ηοσ έηοσς 2019 εκέρα ηες εβδοκάδας Σεηάρηε θαη ώρα 10:00, ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αρηζκ. 13725 θαη από 13.09.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο θ. Καξβέια Παλαγηώηε – Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε 
ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο 
λόκνπο4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη 
ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, 

Υαξακαξάο Θεόδσξνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, (Μέιε).  
 

ΑΠΟΝΣΔ  
Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, Καλάθεο Ζιίαο, (Μέιε) έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ. 

 
     Παξίζηαηαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Γεώξγηνο Αλαζηαζόπνπινο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
 
     Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο αθνύ δηαπίζησζε 
όηη πθίζηαηαη λόκηκε απαξηία θαζόηη, επί ζσλόιοσ: επηά (7), βξίζθνληαη παρόληες: πέληε 
(5) θαη απόληες: δσο (2), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Ορηζκός Δηδηθού Γρακκαηέα ηήρεζες πραθηηθώλ ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής  

γηα ηο τροληθό δηάζηεκα έως θαη 06/11/2021 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ (20) ΚΑΙ ΑΠΟ  

18/09/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: 6ΧΑΘΩ1Β-ΙΥΞ



     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 2ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Ορηζκός Δηδηθού Γρακκαηέα ηήρεζες 
πραθηηθώλ ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής γηα ηο τροληθό δηάζηεκα έως θαη 06/11/2021». 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, κε ην άξζξνπ 77 «Λεηηνπξγία Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο – Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο», ηνπ λόκνπ 4555/2018 αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 
75 ηνπ λόκνπ 3852/2010. 
     ηελ παξάγξαθν 10, ηνπ άξζξνπ 77, ηνπ λόκνπ 4555/2018, αλαθέξεη όηη, γηα ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηεξνύληαη 
πξαθηηθά.  
     ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη αθνύ ηεξνύληαη πξαθηηθά ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, πξνηείλσ γηα ηαθηηθό Δηδηθό Γξακκαηέα ηήξεζεο πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ην δεκνηηθό ππάιιειν Αλαζηαζόπνπιν Γεώξγην, κε αλαπιεξσηέο, ηνπο επίζεο 
δεκνηηθνύο ππαιιήινπο Γεκπεγηώηε Υξήζην θαη Παξαζθεπνπνύινπ Διέλε, γηα ην ρξνληθό 
δηάζηεκα έσο θαη 06/11/2021.  
 

Παραθαιώ όπως αποθαζίζοσκε ζτεηηθά 
 
     Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 
  

Α π ο θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α    
 
     Οξίδεη ηαθηηθό Δηδηθό Γξακκαηέα ηήξεζεο πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 
δεκνηηθό ππάιιειν Αλαζηαζόπνπιν Γεώξγην, κε αλαπιεξσηέο, ηνπο επίζεο δεκνηηθνύο 
ππαιιήινπο Γεκπεγηώηε Υξήζην θαη Παξαζθεπνπνύινπ Διέλε, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο 
θαη 06/11/2021.  
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  149/2019 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                  ΣΑ ΜΔΛΖ 
       (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 

                                                   Πύιος   18/09/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                          ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: 6ΧΑΘΩ1Β-ΙΥΞ
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